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Prefa

Noul învmânt teologic universitar din lara noastr are nevoie de un organ epistemologic menii

rspund imperativelor care ii stau în fa în prezent:

- cel didactic, acela de a propune i de a explica in mod critic, creator i contemporan, doctrina

iscricii noastre Ortodoxe, în raportul ei cu obieciile modernitii, cu ruptura epistemologic dintre

dina i tiin, cu criza de credin din lumea actuala, dar i cu cei care au rmas fideli Evangheliei

li Uristos, dornici s rclnccap asimilarea cateheticâ i sistematic a Simbolului de credina, într-o

terpretare proprie generaiei de azi;

- cel ecumenic, acela de a deschide calea dialogului teologic i cu celelalte Biserici i confesiuni

tinc. Teologia ortodox nu propune un echilibrai inlcreonfesional ui detrimentul dimensiunii ecu-

eniee a credinei apostolice, ci prefer o dezbatere de fond care s delimiteze dogmatica conciliar

munâ, validând diferenele legitime apte pentru recunoatere reciproc.

1 ratatul de Teologie Dogmatic i Kcumenic, elaborat de Pr. Prof Or Ion Bria, corespunde i
spunde în mod explicit acestor imperative, pe care teologia roman de a/i nu le poate uita sau ignora,

undamentul teologic al doctrinelor cretine, de Ia antropologic la eshatologie, care constituie

ârturisirca de credin a Uiscncu Ortodoxe, este construit din .sursele biblice ale Revelaiei divine,

n exegeza dogmatic patristic, din reflecia leologilor moderni, inclusiv a celor romani, care au

ectata perioada contemporan, din icmcle i din poziiile lor. In acest volum de teologie

«tematic, în care cititorul gsete o bibliografie abundent, de calitaic excepional, autorul face o
pledoarie pentru o reform a metodologiei dogmatice; apologia credinei apostolice i sinodale,

gumentarca continuitii Tradiiei sunt inseparabile de receptarea eelezial, harismatic a Tradiiei,

transmiterea ei contextual, istoric, de concretizarea ei culturala i social. Teologia Dogmatic
buic sa-i ajute pe cretini s afle, în labirintul societii i al civilizaiei moderne, istoria mântuirii

personale i colective pe urmele lui lisus Uristos. Acesta este Adevrul teologic revelat, predicat de

Apostoli în Biseric i In afar (Rom. 10, 12-17): „Dumnezeu voiete ca toi oamenii sâ se mântuiasc

i la cunotina adevrului s vina. Cci unul este Dumnezeu, unul este i Mijlocitorul intre Dumnezeu
i oameni: omul Uristos lisus. Care S-a dat pe Sine pre de rscumprare pentru toi"

4

(I Tim. 2, 4-6).

Tratatul este destinat, în primul rând. studenilor de la Facullilc de Teologie. El este un florilegiu

de ychatii* de orientri i de documente teologice de care pol beneficia muli: cei care suni antrenai în

misiunea didactic i ecumenic a Bisericii, cei care se formeaz ca profesori de religie, catchcli, mi-

sionari, cei preocupai de dialogul interdisciplmar. cei care aspir la o cultur teologic de tradiie ro-

mâneasc. Prin urmare, tratatul este un instrument indispensabil pentru formarea continu postuni-

versitar a preoilor i a teologilor

Tiprirea acestui tratat constituie, lara îndoial, uu eveniment. Printele autor, Pr. Prof. Dr. Ion

liria, a frmântai materialul în prelegerile sale din ultimii ani la Facultatea de Teologie din Sibiu,

Materialul ne reamintete un luciu esenial: teologia unor mari profesori de La Bucureti i de la Sibiu

u fost pârghia de rezistent a Bisericii Ortodoxe in perioada contemporan (1944-1993). Printele liria

spune» ca i Printele Dumitru Slniloae al crui discipol i succesor este, c Biserica Ortodox Ro-
mân sufer când nu este ucumpamat i susinut de un învmânt teologic lucid, creator i plin de

Ca profesor de teologie dogmatic i moral, recomand clduros tuturor studenilor notri aceast

lucrare de o profund gândire teologic i de o adânc trire cretin-ortodox,

P.S. Prof Dr t
Irineu SLÂTINKANUL



1

Cuvânt înainte

I i .ii a ml de Teologic Dogmatic i Ecumenic CStc un rezumat al prelegerilor propuse în cadrul ca-
edrci respective (denumirea anterioar: Teologia Dogmatic i Simbolica), la Facultatea de Teologie
Andrei aguna" din Sibiu. în anul universitar 1996-1997. Tratatul a fost elaborai în aceast form sui-
clieâ pentru a rspunde mai multor urgente:

• A pre/cnia studenilor, atât celor care .se pregtesc pentru misiune sacerdotal, cât si celor care au
|«c\oie de competen teologic în alte misiuni, in Biserici si în societate, o imagine coerent a cre-
I din (ei apostolice, aa cum aceasta s-a cristah/at în tradiia ortodox;

• A stimula interesul generaiei tinere, preoi i laici, pentru cercetarea teologic creatoare i cri-
tic. dnpaitcrii i repere contemporane (în acest scop, s-a alctuit Bibliografia orientativ general .

• A sugera o tipologie a teologiei ortodoxe române;
• A oferi material dogmatic pe cât posibil mai coerent i actual, pentru continua formare teologic

a preoilor;

• A pune teologia simbolic in perspectiv ecumenic in partea a treia a cursului):
• A orienta cultura teologic pentru murele pubuc (în atenia cruia s-a adugat un Glosar de ter-

meni i de nume);
I -A introduce, ca material de referin i de inspiraie, opera dogmatic a printelui Dumitru
Maniloae

j
1903-1993). fost profesor la Sibiu. între anii 1929-1946.

Stilul .i coninutul Tratatului au fost determinate de doi faclori: locul Facultii de Teologic în misiu-
nea didactica a Bisericii, care se extinde a/i în tot mai multe domenii. Doctrina de credin - elementul
esenial al Cretinismului - a fost uilat i chiar pierdut de generaiile de dup rzboi, fn ultimii ani ne-
cunoaterea învturii cretine in Biserica Ortodox s-a pronunat. Ortodoxia trebuie s Hc din nou în-
Viilal, explicat, transmis pentru fiecare generaie. începând cu citirea i cu meditarca cuvântului lui
Dumnezeu. Comunicarea, interpretarea i transmiterea credinei, toate trec prin învmântul teologic
universitar.

In al doilea rând, s-a avut in vedere faptul c tinerii au mari lacune în ceea ce privete istoria doctrinei
cretine, dezvoltarea i formularea ei teologic.

Traiului are ea surs numeroase prelegeri cu subiecte dogmatice, care au fost publicate recent în re-
vistele teologice, anume cu intenia de a face parte dintr-un manual sau compendiu pentru studeni
Izvorul de baz îl constituie îns Dicionarul de teologie (Fdi|ia 1 11-a. Fdilura Institutului Biblic. Bu-
cureti. 1994), din care au lbsl citate i reproduse mai multe capitole.

Cum reflexia teologic este un domeniu personal i sensibil. Tratatul, ediia 1998-1999, va trehui
schimbat mereu.

Aduc si pe aceast cale mulumiri deosebite tuturor celor care au colaborat la realizarea acestei ediii,
prin compilarea, punerea în pagin i duplicarea manuscrisului, în special, domnioarei ing. luliana Stre-
Ai liceniat in teologic, în prezent, bibliotecar la Facultatea de Teologie „Andrei aguna" din Sibiu.

Pr. Prof. Dr. Ion Bria
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INTRODUCERE LA TEOLOGIA DOGMATICA

/. Noiuni introductive

Dogmatic, dogm, cunoatere
dogmatica, dezvoltarea doctrinei

1. Dogmatica (de la dogma, din gr. dogma —
ilcei/ie, lege, decret; c£ Le. 2, I; F.A. 16, 4, 17, 7;

1
(

fes. 2, 1 5)t in sens larg, esle disciplina leologieu

ce Iraleaz didascalia - doctrina sau învtura de
credin constanta a Bisericii, adic adevrurile

divine eterne, rcvclale „//j repetate rânduri i în

multefetufi" (Evr, I. I }, prin profei i prin Iisus

Iliistos. transcrise sub inspiraia Duhului Slani in

scrierile canonice ale Vechiului i Noului Test**

meat, pstrate i uausmisc de tradiia apostolilor.

Interpretate i expuse critic de Prinii i de teolo-

i Bisericii, formulate de-a lungul secolelor in

od conciliar, prin consens universal In sens res-

trâns. Dogmatica urmrete Sfi fac o expunere

metodica i o interpi clare sisiemalic a dogmelor

[ Ltiprinsc in credina apostolic i ecumenica.

ariiland originea biblic i dezvoltarea istoric a

| ULeslora, precum i influena lor asupra diverselor

aspecte ale vieii si misiunii Bisericii. Tot ce pri-

\este relaia dintre doctrina Uisericii i viaa p:-

nhial, moral i social a cretinilor se numete
evlavie (cf Evr« 12,28),

2. Una din sarcinile precise ale Dogmaticii este

aceea de a pstra, a explica i a proteja mrturi-
sit ea de credin cretin valid sau nmolnghia.

ut i cum a fost exprimat in Crezul ecumenic din

ÎS! . Crc/ul constituie, tic fapt coninutul credinei

pe care cretinul este obligat s-t prolcse/e în mod
personal, drept condiie de primire a Hote/ului i
de intrare in Biseric. Crc/ul este reînnoit perso-

nal, ca parte dm Taina Spovedaniei, i este repetat

la Liturghie înainte de Cuminectur. Înainte de
hirotonia sa. episcopul esle inut s rosteasc Cre-

zul in public i s-I explice. l
;r aceast omo-

l.'dna-confcssio (II Cor. 9, 13; Evr. 3. 1: 4, 14; 1

fim. 6, 12). identitatea dogmatic a cretinului, ca

i cea instituional a Bisericii n-ar putea s fie re-

cunoscute. Ast/i, explicarea Crezului se tace prin

catehisme alctuite de fiecare episcop pentru

eparhia sa.

3. Dogma este forma conceptual a unui adevr
revelat atemporal, atestat direct de Slnla Scrip-

tur, conUrmat de Tradiia Apostolilor tpara-

dosisj. receptat In mrturisirea, în cultul $i în dis-

ciplina Bisericii, înainte de orice, dogma are un
caracter biblic, deoarece este ecoul cuvântului lui

Dumnezeu* despre care d mrturie unica Hiblia.

Doctrina esle concretizarea simbolic, in afirmaii,

în concepte, în simboluri, a mesajului biblic t kc-

ryfnia). Doctrina cretin este. în mnd esenial,

doctrina Silnici Scripturi, iniruci exegeza, expli-

carea i formularea ei simbolic fac parte din con-
figuraia textului biblic, de origine.

4. Din aceast cauz, dogma are un caracter

stabil, adic este consecvent cu credina apos-

tolic - din care tac parte Evaugheliile sinoptice,

credin care nu se adaug i nu se scade* Dog-
matica se refer mereu la revelaia divin infaili-

bila $i atemporal, b nu descoper deci adevrul
prin metoda hermeneutic, un adevr pe care nu-l

cunoate i nu este revelai Ba SC refer la adevrul
deja dat. revelau ne-ascuns, adevrat (de la venim.
cf. F-A. 12,9)* pe care-i protejeaz, explic, dez-

volt, fiind un adevr infinit, absolut lin. 14,6;

Efbs.4,2] I. Dogmatica trebuie s rmân perma-
nent consecveni cu Biblia; ..Nimeni s nu in-

toarc cuvintele Domnului spre preri proprii
4 '

(Policarp. Ctre Filipeni, 7,1). Irineu (f 202) in-

sist ea Biserica s psire/e doctrina care s-a pre-

dat de la începui în unilalca i în integritatea ci

catolic, global [Adw Haer. t,cap> 2). Sf Atanasic

spune: tt Tradiia de la început ji învtura de
credin a Bisericii uniwrsa/e pe care a dat-o

Domnul, Apostolii au prapavduit-o t iar Prinii
au pstrat-a. Pe ea s-a întemeiat Biserica " (Ctre
Serapinn, I, XXVUI.pag.5Nj.

5. Dogma arc si un caracter cclc/ial sau cele-

ziologic, deoarece dezvoltarea autentic, formula-

rea valid a adevrului biblic infailibil, infinit, în

faa conceptelor i expresiilor umane, se face prin

lucrarea Duhului Sfânt. care. de la Cineizecime, ii

adun pe cei care cred in Ilristo* Ui jurul Evanghe-

liei, constituind, astfel, ckklcsta. Trupul Iui Hristos

II
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în istoric (Rom, Ih. Ifi; Kfcs- I. 22). Ca succesori

ai misiunii apostolice, episcopii sunt garanii i
depozitarii Tradiiei (Iriueul. Autoritatea episeo-

pitor i a sinodului lur decurge din infailibilitatea

Apostolilor, martori direci ai lut Hrislos. Dar în-

ireaga Biserica este zidit pe temelia Apostolilor,

de aceea Biserica arc facultatea harism3tic de a
discerne teologia personal, arbitrara, de cuvin-

tele Apostolilor, dogfflek Ortodoxe valide, de doc-

trinele fttls*, Tocmai de aceea, contiina dog-
matic a Bisericii, exprimat in cri fie cult t in

practica de cult i rn cea liturgic, în experiena
spirituala a sfinilor, arc o mare valoare doctrinari

6. Inlr-adcvr, Biserica, stâlpul $i temelia ade-

vrului (1 Tim. 3,16), inspirat de Duhul Slant,

Duhul lui Ilristos, este aceea care a reinui ceea ce

este obligatoriu pentru mrturisirea de credina
(oniologhia) personal, în vederea primirii Bote»

/uhu. Euharistiei *i Hirotoniei, Prin mrturia Du-
hului Adevrului (In, 3.16), ca este cluzit s ex-

prime constant Adevrul, Care este Iisu% I Iristos.

In acelai timp, cum acest adevr nu esie un </e-

positum static. Biserica redescoper sensul actual

al doctrinei prinir-o ermineuhc teologic Tradi-

ia, sub iluminarea Duhului Siani In vocabularul

teologici latine. Biserica este norma noruiuns.

iar mrturisirea de credin este norma iiormuta.

cil alte cuvinte, dogmatica arc limitele ei recunos-

cute de contiina teologic a Bisericii.

l'cnd aceasta. Biserica nu se constituie ca

un magisteriu independent, cci ea transmite* re-

descoper cuvântul lui Dumnezeu mrturisit in

Biblie, lia nu creeaz un sinii aparte, un alt depozit

care se altur Silnici Scripturi. o creaie dog-
matic ce s-ar suprapune Bibliei. Pe de o parte.

Biserica las Tradiia deschis pentru deA'oltare

dogmatic constant, pentru inteligena (syneStP*

tntellectus) Spiritual ii plenar a Revelaiei (Col.

I. 9; 2. 2), pentni reflexia teologic i contribuia

acesteia în ce privete metodele de cunoatere
(epistemologia) i vocabularul teologic. Evoluia
dogmaticii nu trebuie s lic înbuit, pcntni câ nu

orice accent nou este o inovaie. Receptarea Tra-

diiei prin (aiinculluraic sau contexluaUzare face

parte din definiia acesteia. Pe de alt parte, conti-
ina Bisericii care se cristalizeaz in Tradiia valid
devine un criteriu de a scruta dezvoltarea teologic

ulterioar a dogmelor. Biserica poate deci schimba
i deZfce erorile i neclari la|i le ascunse într-o for-

mulare nou. Ha Irehuic s decenzureze linihajul

dogmatic codai, auiomatismctc. cârc pol sa duc la

devieri Biserica scruteaz continuu regularizarea

teologice - dogmatic a receptrii Cu alte cuvinte.

Biserica redescoper sensul actual al doctrinei

printr-o ermineutic teologic a Tradiiei, sub ilu-

minarea Duhului Slant.

7, Dogmatica presupune, de fapt, o dubl ope-

raie teologic: inductiv :?t deductiva, deoarece
adevrul revelai nu este rezultatul Cercetrilor, ci

este primii în mrturia inspirat i deci infailibil

a Profeilor, a Apostolilor i a Evanghelicilor.
Dogmatica protejeaz autoritatea proprie a aces-

tei mrturii având certitudinea adevrurilor prin

experiena credinei, in mod necondiionat de de-
monstraia raional. SI". Atanasie spune c, inlr-a-

devr cretinismul nu se pred prin „dovedirea
raionamentelor^ apnn credina ipriit cugetarea
religioas unita cu evlavia*' (Câtre Serapian,
Epfct I, 20),

Cealalt operaie teologica rezid în a „de-

duce** sensuri i concluzii noi ale adevrului in-

finit, toi prin inspiraia Duhului Slant, care con-
duce la tot adevrul (in, I4 T

2(i). Respectând
autoritatea mrturiei scrise n Revelaiei- teologia

..iranscendc" prin meditaie critic forma aeeslei

mrturii. Profeii, Apostolii, hvanghcliiii, pe de o
parte, teologii >i Prinii Bisericii, pe de alt parte,

au una i aceeai experien a lui J lastus - Adevrul
lui Dumnezeu. In ibnd. si unii i alii suni învai
de la Dumnezeu, i nu ci înva despre Dumnezeu
(I In. 2, 271.

8. Exist o istoric a dogmaticii, care a fosi de-

terminat de mai muli factori:

- nevoia Bisericii de a re/.uma credina cre-
tin într-un crez sau într-un simbol simplu, ce tre-

buia si lic reinut i mrturisit de candidaii la Ro-
tez; in acest scop. Chirii al Ierusalimului a scris

Catehezele mistagogtce ( 348);

- nevoia de a explica, în consens cu Itihha i cu
Tradiia, adevrurile de credin contestata sau râu

formulate de unu cretini (ereticii sau de necie-
tiiti; printre primele ere/ii. se alli dmiielitmul.

care nega întruparea real. Istorica a Fiului lui

Dumnezeu i gnosticismul care nega cunoaterea
revelaiei m trudiia public:

- nevoia de a fundamenta hotrârile Sinoadelor

ecumenice cu referire la ereziile tnniiore *t hits-

tologice: în aceast privin, un fol important I uu
avui Prinii capadocieni: Grigorie de Nyssa <Gi-

\2
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!e\ (irigoric de Nazianz {Cuvântrile reo-

tce h Vasile cel Mare {Despre Duhul Sfânt i;

nevoia de a sistematiza revelaia cretin în

iamblul ei: de pild, Origcn (în Despre prin-

ptt) care dc/volt eonccpiul despre creaia etern

lumii, Iar început i fr slril, consecin a

^puterniciei divine, i cel despre restaurarea

icaUut&Za) tuturor la slrfitul lumii* prin po-

m, inclusiv îndreptarea diavolului. Oiigen ex-

kle eternitatea pedepselor;

în procesul de înculturalie sau de conlcxtu-

llzarc, teologia a fost solicitata sâ caute sensul

:lual al doctrinei, contactul cu societatea secu-

i/ut. examinând critic contmuitalea-disconli-

lilatea tradiiei

nevoia de a rspunde la convergentele leo-

nce cu earacier ecumenic. De exemplu: docu-

;nlul Botezai Euharistiai Preofia. elaborai de

BOSlliuI Ecumenic al Bisericilor.

*>, in rezumau aceast dezvoltare teologic a

nctrinei se prezint astfel:

lisus Jlnstos a invâlal ri s-a manifestat ca in-

Iâtoi [cE Mi. 1 1,29: Jnvaaide ia Mine'l i:l

re autorilalea unui rnbbuni (nu ca a celor caic

reUndcuu c stau pe scaunul - catedra lui Moise):

Vot sâ nu vâ ttuttuti rahi. câct tutui este i/nâ

tunul - didascalos. Hristos" (Ml. 23. 8). El a

instituit grupul Apostolilor ca o coal, prin

:cca câ i-a învat cum îl înva dasclul pe uec-

ic in. 20. 16).

Înc din ziua Cinciyeeimii. Biserica recunoate

Jidahiu, doctrina Apostolilor" iF.A- 2,42)

>mmil din elementele eseniale ale cretinismului.

Împreuna cu comuniunea freasc sau comuni-

unea sfinilor, frângerea pâinii sau Euharistia v 1

rugciunea sau cultul. Aceast didahie va fi ps-
li aiâ si transmis alai în crile care vor constitui

Biblia cretin (canonul biblic), cat >i in regula

(canonul) credinei sau didascalia (Rom, 15,4) ce

se atlii în marile sinle/c de teologic irinilar i de

hrislologic din primele secole.

Biserica apostolic din ziua CineizeeimiL din

Ierusalim, se extinde datorit predicii Apostolilor

pnâ la marginile lumii* în centrul propovduiriî

Apostolilor {keng/na-praedtcatuK Rom* 16, 25) se

alia mesajul unic al Evangheliei: „Hristas este

.
,';>; ieri. azi, pentru totdeauna" Aceast Ac-

nniâQGar. L 21; II Tim.4. 17) stâ la originea

comunitailor cretine organizate In mediul clcms-

lic La sfittitul primelor secole, se poale vorbi de

Itiseriei (la plural), fiecare cu identitatea ei spe-

cific, de cultur, de tradiie, de limb proprie.

Aceast polifonie de Biserici locale reflect marca

diversitate a cretinismului. Iar ins s se renune

la coninutul comun $i la autoritatea proprie a

Evanghelici. Pentru a pstra «ceasta unitate de

credin, Biserica a insistai asupra autoritii apos-

tolice directe, explicite, a Tradiiei comune. Dup
Vnrceniu de Lerin, aceasta are trei caliti prin-

cipale: este crezut dintotdeauna, de pretutindeni i
de ctre toi: Quod semper, quod ubique. quod
nmnihus creditum est Commonitoriu 2). Acest

principiu trebuie s lic respectat att in propo-

vdutrea - kerygma Evangheliei la cei nehokvali.

cât i în didahie, adic învtura propus celor

Care sunt deja cretini. Sfanul Vasile cel Mare va

spune c Tradiia ortodox este pstrat i trans-

mis în dou forme: prin propovduirile publice,

eu scop misionar fi catehelic (kcrygmata), i prin

dogmele mrturisite de Biseric (dogmata).

10. Preocuparea Bisericii de a menine aceste

dou ci de comunicare public. în Idimtrtîl i în

afara ci. a fost constanta, mai ales în simaiia de

cri/. De pilda. împotriva gnosticismului din pri-

mele secole, care nega credina apostolic public,

pentru loli. Biserica mlreag a voit sâ propun un

canon de credin comuna (regula fidei), care

coincide, cronologic, cu canonul Biblici cretine.

Didahia nu era decât re-sericroa „doctrinei Apos-

tolilor" de care amintesc Faptele Apostolilor (2,

42). iur Simbolul de credin din 38 L nu este decât

sinteza doctrinar dintre revelaia Biblic i tradiia

apostolic. Contra tendinei gnosticilor. Biserica

n-a vrut s ascund credina ei sub forma unei tra-

diii mistice, încredinat unor iniiai. Ea a expus

i a aprat credina in mod public, Crezul fund

mrturisit obligatoriu în mod personal, public, de

ctre candidaii la Botez. Contra opiniei lui Mar-

cion > care respingea Vechiul Testament pe mo-

tivul c vorbete de un Dumnezeu deosebii de cel

al Noului Testament, Biserica a inirodus Vechiul

Testament în Biblia cretin.

11. in decursul istoriei. Biserica s-a îngrijii de

integritatea Adevrului, care are autoritatea {exau

sat) lui Hrislos. urmrind corelaia dintre narai-

unea i relatarea celor patru Evanghelii i hfrygma
pnstpascai. de Stabilitatea Tradiiei primite de la

Apusloli ^i de formularea dogmelor de credin
in contact cu filozofia $i cu culiura timpului ;i lo-

cului. F.a a folosit diverse metode de exegez bi-

blic i de decizie în materie de credin. Dup
exemplul Apostolilor, care s-au reunit în sinod ca

13
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s dezbat primirea in Biseric a neamurilor (F.A.
15, 28), Biserica a adoptat metoda conciliar,
adic cei care au fost consacrai pentru slujirea de
episkopc i care poart rspunderea de a propov-
dui i de a înva corect cuvântul adevrului (II

Tini. I
? 13; 2, 15) se adun în sinod i restabilesc,

având puterea i asistena Duhului Sfânt (F.A. \5,
28; II Tim. 1, 14), credina comun. în total fide-
litate fa de Hristos. Care nu poate s Se tg-
duiasc pe Sine însui (I Tim. 2, 13). Astfel, pri-
mele dou sinoade ecumenice, la Niceca. în 325 i
Ia Constantinopol, în 381, au acceptat un Simbol
de credin, singurul Crez ecumenic din toat is-
toria cretinismului.

12. Ecumenic este sinodul la care particip
episcopi din toat lumea (oikumcne. F.A. 17.31;
24,5; Rom. 10,18). Dei convocat de împrai. în
cazuri excepionale, pentru a reconcilia prile în
conflict din imperiu, sinodul ecumenic a devenit
cel mai important instrument pentru a readuna
vocile Bisericilor locale în jurul Tradiiei aposto-
lice de origine, asigurând, astfel, „succesiunea lor
apostolic". Aceasta se vede din coninutul însui
al Cre/ului din 381, care este de natur dogmatic,
i nu politic. Ecumenic presupune unitatea în di-
versitate sau unitatea în comuniune, de aceea dog-
matica nu exclude pluralitatea expresiilor teologice
despre Revelaia divin scris care, de altfel, se
reflect în Tradiia polifonic, sursa principal a
dogmaticii.

Simbioza: Dogmatic (doctrin) -

Liturgic (cult) - Moral (spiritualitate)

13. Expunerea i explicarea învturilor de
credin, care constituie obiectul catedrei de teolo-
gie dogmatic i ecumenic din cadrul Facultii de
Teologie, reprezint o etap esenial a ciclului
credinei. Prin ciclul credinei. înelegem procesul
in care istoria stan sau istoria mântuirii trece în
istoria oamenilor i o transform, generând con-
vertirea personal prin credin i constituirea
poporului Iui Dumnezeu prin faine. Acest ciclu
comport trei etape;

a) Iniierea în tainele credinei i mrturisirea
personal a credinei (Ce credem ? Care este con-
inutul credinei ? Cum este Dumnezeu în fiina i
în opera Sa ?);

14

b) Celebrarea credinei prin cult i prin Taine
sau sacramente (Cum mrturisim, comunicm i
transmitem credina ?);

c) Practicarea credinei prin morala personal
i social (Care este efectul transformator al cre-
dinei, care sunt roadele ei etice i spirituale ?).

14. Mrturisirea personal a credinei: „Cred"
sau „Credem" nu se poate face fr iniiere în cre-
din i fr aproprierea a ceea ce Iisus Hristos a
mvat i a transmis Apostolilor Si. Cretinii sunt
mai întâi „iluminai", adic primesc lumina cu-
vântului lui Dumnezeu prin predicarea explicit a
Evangheliei i prin Taina Bote/ului (numit i ilu-
minare). Credina ca iluminare înseamn a avea
o viziune global despre realitate, acceptând c
Dumnezeu este Creatorul cerului i al pmântului.
Rscumprtorul umanitii pctoase, Sfinlitorul
Care transform viaa i creaia. Cretinul poart
cu sine aceast viziune i revelaie, de aceea viaa
i destinul su au un sens absolut. Prin credin in
Dumnezeu, el înelege raiunea existenei, sensul
vieii i al viitorului su, valoarea sa antropoloeic
de „fiin religioas", orientat spre Dumnezeu.

Dar aceast viziune a credinei nu se reduce la
un mnunchi de doctrine i de afirmaii teologice.
A deschide poarta sufletului prin credin înseam-n a deveni discipol al lui Hristos. aa cum Acesta
este comunicat de Profei, de Apostoli i de Evan-
ghcliti. Mrturisirea credinei arat anume fideli-
tatea fa de Iisus Hristos i de Evanghelia Lui.

15. Dup mrturisirea credinei ("„Cred"), ur-
meaz celebrarea credinei („Pe fine Te ludm")
in cadrul cultului, fie particular, fie public. Cre-
tinul trebuie s exprime i s manifeste credina sa
sub form de adorare a lui Dumnezeu, prin inter-
mediul rugciunilor, al imnurilor, al laudelor pline
de mulumire i de bucurie. Liturghia este anume
svârit pentru a crea mediul în care este cu pu-
tin exprimarea cultic i public a credinei unei
comuniti cretine.

16. Al treilea aspect al ciclului credinei este
manifestarea sau practicarea concret a credinei în
viaa personal i social. Cci convertirea per-
sonal înseamn un angajament moral disciplinat .

pe calea însemnat de Hristos în poruncile Sale
evanghelice. Nimeni nu poate s slujeasc la doi
domni (Mt. 6.24). de aceea urmarea lui Hristos,
trirea dup chipul Lui este singura atitudine va-
lid a cretinului. Istoria personal a cretinului



tic.
astfel» convertita de istoria personal a lui

nstos.

17. Aadar, pentru dogmatica ortodoxa, coni-

nutul credini:! nu se reduce la o afirmaie mculi

BiLa despre lui Dumnezeu abstraci Dumnezeu este

1

1

M-. ipiul de viaa în conumiune, Care cautâ tia*
turca omului ca propria Lui vocalic. Orice scy-

Kiuilare a ciclului credinei: mrturisire, celebrare,

fcraclicare duce Ia o ruptur a spiritualitii cre*

inc. Dimpotriv, experiena credinei este muli-

Idiinensional: noeticâ. liturgic, etic, profetic.

Aveasiâ integritate i unitate a ciclului credinei

te pstreaz cel mai bine în Liturghia ortodox.

Aceasta îl aduce in prim plan pe lisus I Iristos. Ma-
rele Arhiereu, stând în mijlocul poporului lui Dum-

Btc/cu, a Crui prezena este actualizata prin amin-

Rirca. prin citirea i prin explicarea Evangheliei,

pi ui euuiiuecarea cu Trupul i cu Sângele Lui sub

forma pâinii i a vinului, prin trimiterea ta pro-

povaduire i Ia slujire in numele Lui. La sfâritul

Liturghiei, preotul îi irimile pe credincioi s
rspândeasc 1:vanghelia prm viaa, prin misiunea

i prin slujirea lor: „Cu pace s ieim în numele
Domnului", Dumnezeu vrea s lucre/e în lume

prin pt>porul Su.
18. Lcx credendi. lex orim di lisus vorbete

de închinare M fii Duh i Adevr" (In. 4, 23-24).

adic despre legtura ce exista între mrturisirea

de credin: .. Cuvinte/epe care le spun YVtlâ sunt

duh l viau" (In. 6, 63) i celebrarea credinei, ceea

ce înseamn »aft credincios adevrului", sau , ta
trt dup adevr" (III In. L 3-4), in actele de ru-

gciune i de culL Cuvântul ortodoxie înseamn
nu numai doctrina autentica, ci >i închinarea la

Persoana Care Se reveleaz în aceast doctrin.

Cultul, care este foarte expus idolatriei, condam-
nat, fiir rc/erve. de ctre Biseric. (I Cor, 6. 9;

1(1, 14). trebuie s llc dogmatica prezenta în rug-
ciuni, în doxotogii. celebrat în Taine. în ierurgii,

în binecuvântri.

Tradiia ortodoxa are avantajul c orice form
de predare, de comunicare i de transmitere a cre-

dinei pe cale oral (predic, omilie, catehez, Icc-

|ie) este inseparabila de cult. de reprezentarea sim-

bolic i doxologic a ci. Inilicrea pe cale oral

i citirea i meditarea cuvântului Iui Dumnezeu),

comunicarea simbolic, exprimarea doxologic
sunt complementare. Toate suni necesare pentru o
înelegere loial, cuprinztoare a istoriei mântuirii.

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATICA *l ECUMENICA

Comentariu. D. Slaniloac:

Dogmatic - Moral - Cult

„Separarea Sfintei Treimi i a operei Iui Hris-

tos de lucrarea lor in am a început s fiefcut
mai târzia de scolastic, prin imprfirea prea

strict intre teologia dogmatic i teoretic, în

care nu se vede cum lucreaz Hristos prin Duhul

Sfânt in om. fi intre teologia moral lafelde teo-

retic, ut care nu se vede cum lucrarea omului e

susinut de Jinstos prin Duhul Sfânt, fi cum
înainteaz omulprm aceasta Ia Hristos.

S-a spusc Dogmatica are sâ ne prezinte ce e

Dumnezeu in Sine t ce afcut El pentru omt tar

Morala. CC are de /acut omul S-a trecut peste

faptul c ceea ce face omul nu face singur, ci in-

torit de ffriStQS i de Duhul Lui Cel Sfânt. S-a tre-

cut cu vederea c Dumnezeu in Sine e un Dumne-

zeu ui iubirii i aceasta explic creaiai lucrarea

mântuirii S-a trecut pestefaptulc tot ve afcut
Hristos înainte de a Se uni cu noi a fcut din

dragoste pentru om ic aceast oper e dus ia

capt in unirea lui Hristos cu omui S-u trecut cu

vederea c ceea ce a fcut I/nstos a fcut in

primul rând, In umanitatea asumat de El i
aceast lucrare se continu In fiecare om in parte.

S-â trecut cu vederea c un scop al lui Dumnezeu
Cel in Treime e lucrarea mântuitoare m om prin

Hristos in Duhul Sfânt. Si acest stup const in a-l

uni pe om cu Fiul lui Dumnezeu cel întrupat,

având la aceasta i conlucrarva omului. S-a tre-

cut, de asemenea, cu vederea c noi nu putem
lucra nimic in vederea mântuirii noastreJar s
lucreze Sfânta Treime prin Hristos cel Jertfit i
înviat in noi, Pntpriu-zis

t mântuirea const In

ptrunderea Sfintei Treimi prin Hristos in noit

pentru a ne umple t pe noi i intre noi de dra-

gostea dintre Persoane/e Treimii. Noi ajungem la

ftnta spre care ne duce Hristos când FI devine

strveziu in noi, ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupat,

jertfit i înviat, ceea ce înseamn Indumnezeirea

noastr. Iar dac mântuirea st In a Sejâce lin* -

tos strveziu în nat ca in sfini, acettsta nu e nu-

mai tem de Mnral r ci i de Dogmatic.
Defapt, faptele noastre morale sunt ifaptele

tui Dumnezeu ifaptele mântuitoare ale lui Hris-

tos ajung ta capt sau se fructific in faptele

morale ale omului. Dogmatica cuprinde in sine

Morala nedesfurat, iar Morala. Dogmatica m
desfurarea eipe calea spre împlinire.
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Dar intrefaptele noastre morale prtn care ne
unim tot mai mult cu Dumnezeu i Dumnezeu eu
noi, un roi important ii are rugciunea Prin
aceasta, aducem mulumiri lui Dumnezei, îi ce-
rem s lucreze in noi. fi ludam pentru ceea ce a
fcut si face m noi i pentru noi. Dur aceasta o
facem in cultul Bisericii. De aceea scrierile teo-
logice ale Sfinilor Prini suni. in acelai timp
S&ieri 0* lauda (ui Dumnezeu, fiim/ foarte apro-
piate de culmi Biserku

_
Urmm/ lor. iot cultul ortodox e plin de în-vtura despre Dumnezeu In ceea ce a fcut fi

Juce EIpentru omi in om. deci. Dumnezeu e pre-
zentat <a nedesprit de om Aa se explic i con-
inutul teologic al cultului ortodox, dar i trirea
emoumnl, existenial u i onfînutulid teologic iu
flWJ t cu/l Aceasta st in legtur cu prezentarea
emoionala a dogmei» credinei p cu continuu
ftmdammlare teologic a îndrumrilor moroi?
date omului.

Numai cnd Prinii avem de aprat un punct
al drepte, învaturi despre Dumnezeu sau des-
prcliristos dezvoltau mai mult latura dogmatic
u el Dar nici atunci nu lipsea din aceast ore
zentart leg&tura acelui punct ni învturii dog-
matice CU mântuirea omului, eu urmrite eipenp'u
vieuirea ce se cere omului. , u lauda i cu mulu-
mirea aduse lui Dumnezeu pentru modul cum re
reflecta existena i lucrarea lui Dumnezeu în
creterea duhovniceasc a omului i in puterea
data acestuia de a conlucra cu Dumnezeu la num
foirea sa

Dar cele mai multe din scrierile Prinilor au
un caracterprecumpnitor duhovnicesc adic li
prezint nupe Dumnezeu fi lucrarea mântuitoare
a lui Hristos in Sine, ci in om. prin Duhul Sfânt

"

( Veri: „Hilocalia". voi. I I . pp. 8-9)

Teologia dogmatic în tradiia ortodox.
Caracteristici si accente specifice

19. Dogmatica ortodoxa d prioritate clemen-
tului doxologic îu prezentarea i în interpretarea
dogmei de credin, In locul construciilor siste-
matice de tip scolastic, dogmatica ortodox a pre-
ferat limbajul doxologic i simbolic, care a pstrai
?! salvai misterul credinei. Cuvântul lui Dumne-
zeu devine, asticl. un adevr trit, iar mrturisirea

credinei tace parte din experiena litunric a Bise-
ricii. La nivelul rugciunii si doxologiei. interpre-
tarea teologic refuz identitatea tnlrc concepi si

coninutul conceptualizat i recurge la catceonid
teologici apolatice. care nu sunt altceva decât ini]
nunle iubirii divine. Aceast interpretare i expiri
nerc doxologic a învturii de credin decurg ni
numai dm limitele conceptelor i afirmailor ce st,

pot aplica lui Dumnezeu, ci, mai ales, din realitaj
lea divina transcendent ea atare, din plenitudine!
prezenei lui Dumnezeu in actele Sale de revelau.
i de manifestare personal.

Aadar, in perspectiva ..teologiei apofaliee")
orice elaborare sau formulare asupra misterul»/
credinei trebuie s aib un caracter doxologic]
deschis. Orice rigiditate teologic sau canonic îi
legturii cu doctrina risc s devin mai degrab
Iurolre de sens si de perspectiv, decât o apâran
a unui coninui care. prin însi natura sa, m
poate li cuprins in definiii conceptuale. Desigui
dogmatica nu exclude limbajul analitic si siste-
matic. Teologia apofalic nu elimina „teologii
naturala". Aa cum a artat Printele D. Stniload
cele dou ci. apoftlimul i cgMatismuI, suni
complementare.

20. Experiena spiritual, personal sau cornul
nilar ponte s aib o valoare teologic sau s su-
gereze u opinie teologic. Aceasta îns trebuie si
fie judecata i corectat de Biserici i de tradiii
cl aa cum reamintete pennanenl Liturghia înain-
tea propovduiii Lvanghelici: ..S lum aminte**;
..Intelepeiune. drepi.-. într-adevr, mrturisire,
de credin reprezint un ghid spiritual pennanenl
dei categoriile ! sistemele discursului teologia
nu .sunt imuabile si venice, deoarece experien]
Bisericii traverseaz diferite timpuri i diveri
situaii. Icologia se alia in lunirul experienei
cuvântului si puterii lui Dumnezeu de ctre Risel
ne, în diferite culturi i lîlo/ofii. Ea este forraul
ala in rspuns Ia problemele ce se pun în istorii
Bisericii, ca o inkrprclare continu, vie. dinamica
a rflspunsului pe care îl cere cuvântul lui Domnii
•eu. La are o luncie de interpretare i de aceea are
un caracter mobil, variat, ea însi viaa Bisericilor!
tocate. >i pentru c exist totdeauna o tensiuni
intre experiena cuvântului lui Dumnezeu de ctre]
Biseric i rellcctarea teologic i istorica a acestei
exponente, teologia trebuie s se reînnoiasc, s sej
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ccleze i s se judece continuu în lumina adc-

rului Revelaiei i al Tradiiei Bisericii.

21. Cu loalcc teologia ortodox nu accept o

hrhr/are a adevrurilor de credina, totui ea

jonsidcr c dogma indumuezeirii conslîtuic o

^vtur creia Tradiia patristic i-a dat o im-

nrtanl cu lotul particular. Theosis eslc scopul

trezit lucrri a lui Dumnezeu în umanitate >: in

jeuiie. Sur putea spune câ, din punct de vedere

hematie i ecumenic, indurnne/eirea reprc/inl

tâmia prin excelena a Ortodoxiei. Theosix de-

inla in care se concentreaz murite capitole

teologiei: antropologia, soteriologia. eclczio-

Ifia* eshalologta. Din reaciile ortodoxe ce s-au

ikIus în legtur cu publicarea in revista „Utina
4*

p| l9T nr-3, 1M74) a unor articole catolice eon-

doctrinei palamite despre Fiina lui Dumnezeu
despre energiile divine neerealc, reiese dar d
Ipingcn» credinei in înduinuczcirc înseamn,

fond, atingerea Ortodoxiei,

22, Identitatea îi coerena Bisericii Ortodoxe

e exprim în Tradiia ei. care este un ansamblu

Hc elemente componcnie eseniale: Slnta Scrip-

tur, mrturisirea de credin apostolica, dogmei?
sinoadelor ecumenice, teologia exegetic i inter*

pretai iva a Prinilor HiserieiL cultul, spirituali-

laica, smiclura instituional. In acest ansamblu

mie. elenienielc componente au istoria, autori-

tatea, clapele lor de dezvoltare i de receptare. De
Brcea» se face o distincie, din punctul de vedere al

Comunicrii i al exprimrii, intre mrturisirea de

CicduiS comun, universal, convergenele teolo-

l'kc majore, reali/ale într-o anumit epoc i si-

luaue cultural i rspunsurile pasioralc imediate,

prilejuite de actualitate, pe care Bisericile Ie pro-

pun inlr un context istoric dai. Tradiia impieteze

Adevrul revelat atcmp<iral eu evenimentele din

aiiualilalc. De aceea. învtura dogmalicâ per-

manenta nu se separ, dar se distinge de teologia

interpretativ complementar, adic de expunerea

ei leotogic nou i actual- Tradiia comun, con-

ciliar» care confer unitatea ecumenic necesar,

circul împreun eu tradiia specific, local, ex-

presia diversitii necesare. Credina ecumenic,
penlru a i\ reeeplal. Irebuie s lîe comunicat i
exprimat în diverse eulluri locale. La rândul ei.

1 radina local, peutni a ti reeeplal. Irebuie s fie

în simfonfc eu celelalte tradiii locale. Tradiia

este tunica esut de Biseric în jurul Evanghelici

lui Hristos,

23. In cadrul teologiei ecumenice de azi, S4
impus o nou metodologie de a prezenta Orto-

doxia. S-a îneles, in sfârit, c Ortodoxia nu c o

latur mediatoare a unui triunghi confesional,

deoarece „Poziiile catolice i protestante nu re-

prezint dou poziii extreme intre care Ortodoxia

arfi chemat sajoace rolul de mijlocitoare Aces-

te dou poziii fac parte din una i aceeai atitu-

dine fundamentala care, in domeniul ecleziologic,

pune accentul pe organizare, structur i insti-

tuie", spune Prof. N. Nissioiis. Chiar dac noul

•curent nu s-a conturat încâ într-o form explicit,

el a prsit metoda teologiei tradiionale, compa-
ralisle. eare definea Ortodoxia ca pe o a treia for-

m de cretinism, intermediara între Catolicismul

latin i Protestantismul anlilatin,

24. Materia teologiei dogmatice i ecumenice

va fi expus în acest tratat potrivit imperativelor i
vocaiilor majore ale misiunii cretinismului;

a) imperativul dogmatic, adic mrturisire:!

personal i comun a doctrinei Apostolilor ('F.A,

2,42) i a tuturor celor care au dat mrturie despre

Dunuic/cu întrupai sub inspiraia Duhului Sfnl:

Profei. Apostoli, Kvangheliti:

b) imperativul liturgic, adic celebrarea cre-

dinei prin rugciune, prin cult i pnn faine, pe

care Hristos Ie-a lsat ca mijloace de aetnalizare a

istorici mântuirii i de anticipare a împriei lui

Dumne/eu:

e) imperativul moral, adic urmarea lui Hris-

tos pe calea Kvangheliei i a Fericiriloixare face

din credincios o persoana religioas fnHcft, în co-

muniune eu Dumnezeu i în relaie cu semenul) i
din Biseric, o comunitate moral i diaconalâ;

d) imperativul misionar, adic propovduirea

Rvanghclici lui Hristos. dup modelul Apostolilor, eu

alte cuvinte, extinderea harului i lrgirea „Trupului

lui f Trislos*\ prin evanghelizare, prin misiune i prin

mrturie ctre rei care se afl departe de Biserica is-

toric sau în afar de ca, în lume;

e) imperativul ecumenic, adic restaurarea

unitii vzute a Bisericii universale, unitate care a

fost rupl sau fragmentat în curbul istoriei din

motive teologice ii ncteolugice, prin regsirea

txrcdinet ce w/ dat sfinilor o dar pentru tot-

deauna* (ludo 3).
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II. Istoria teologiei dogmatice

A. Tradiia patristic greac

Tratlilia patristica are caracterul unei sinte/c
dogmatice la care au contribuit: brbaii apostolici.

apologeii, martirii, mrturisitorii, scriitorii bise-
riceti. Prinii Bisericii, în mod convenional, pe-
rioada clasic a patristicii rsritene se termin
cu Sf. loan Damaschin (753). dar aceasta nu în-
seamn ca spiritul patristic nu a continuat. Toi
mai muli teologi vorbesc de nea-patrisdcâ, în
care îi includ, mai ales. pe leologii si pe scriitorii
bizantini din secolele X1II-XV care au dezvoltai si

au sintetizai unele din doctrinele tradiionale. Vom
aminti, aici, câteva nutne reprezentative:

Clement, episcop de Roma (dup Irineu. al

ovilea succesor dup Petru i Fusebiu), scrie Epis-
tola întâi ctre Corinteni ic. 96). in care cere cre-
tinilors pstreze armonia, având modelul celei pe
cure Dumnezeu. Fctorul (Demiurg) universului.
a pus-o în creaia Sa. Clement vorbete clar de
succesiunea apostolica („Urislos a fost trimis de
Dumnezeu. iarApostolii.de llristos") i conlirmâ
c Apostolii au aeza* in ceti episcopi i diaconi
(cap. XLII, 1-5). Episcopii sunt numii si presbileri
(cap. XLIV, 4-5). Toi lui Clement I se airibuie o a
doua Omilie ctre Corinteni <c. ISO), in care amin-
tete doctrina penitenei, a întruprii i u Bisericii
preexistente, adic ..Biserica cea dintâi, duhovni-
ceasca, cea crealâ înainte de soare i de lumV (cap.
XIV. 1). Clement a recunoscui, de la început, va-
loarea unic i venic a trupului uman: „S nu
spun cineva dintre voi; trupul acesta nu xii fi
judecat, nici nu înviazâ. Cunoatei doar în ce afi
fost mântuii, in ce ai vzut din nou lumina! Nu
oarefiind în acest trup? Trebuie, dar, s pstrm
trupul ca pe un templu al iui Dumnezeu . . Precum
ai fost chemai in trup. tot aa în trup veii veni.
Dac Hristm Domnul, Care iie-a mântuit, fiind
mai întâi Duh. S-ajacul trup i aa ne-n chemat.
tot aa i nai în acest trup vom primi rsplata"
(Ctre Corinteai a Ii-a: cap. IX, 1-5).

Didahia sau învtura celor I? Apostoli (des-
coperit Ia Islanbul. in 1 873) dateaz de la sfâri-
tul secolului TI. In alar de doctrina despre „cele
dou ci'*, a vieii i a morii. Didahia conine in-
simcnuu liturgice despre Botez, prin afundare în

ap curgtoare, in numele Treimii, despre Euha-
ristie (cap. 9 i 1 0). despre agape (cap. 14), despre
profei i despre învtori, cure au un rol impor-
tant în organizarea bisericeasc. împreun cu epis-
copii i eu diaconii.

Pulicarp de Smirna, discipolul Apostolului
loan. împrcuuâ cu Paplas. martiri/al în 156, scrie
o Epistol ctre Filipcni despre martiriul lui Ig-
natie, episcop de Antiohia, care vizitase Smirna, in
drumul su spre Roma. Epistola confirm activi-
tatea i scrierile lui Jgnalie. Se pstreaz Martiriul
lui Poticarp, scris de Biserica din Smirna ctre
Biserica din Philomclium. care sublinia/ impor-
tana moatelor martirilor.

Scrisoarea lui Pseudo-Barnaba (scris "în
Alexandria, ctre 135) a fosl socotit, într-o vre-
me, printre scrierile biblice canonice. Pentru a re-
zolva conflictul dintre textele din Vechiul Testa-
ment i învturile din Nou! Testament. Rnrnaba
recurge la interpretarea alegoric a Vechiului "I cs-
tament (Moise este „tipul" lui Iisus), interpretare
folosit de Clement i de Ongcn. în Alexandria.
„Prcinclupuirile" lin Iisus in Vechiul Testament
sunt multiple (cap. VII, 7-11). în partea a 2-a.
epistola reia doctrina „celor dou ci". Lumea se
va slri dup 6000 de ani (cap. XV. 4), dup care
urmeaz împria de 1000 de ani ihiliasm \

Pstorul lui flerina. probabil, profel in Biseri-
ca din Roma, cuprinde 5 viziuni. 12 porunci i 10
pilde. Turnul în construcie, din vedenia a .--a,
esle Biserica. Exist o singur pocin pentru p-
catele de dup Rotez poninca 4).

Papias. episcop de Heriopolis. ucenic al lui
loan, a compilat o Expunere a învturilor Dom-
nului.

Scrisoarea ctre Diognet, oper de mure va-
loare pcnlru istona cretinismului din sec. II. face
o prezenlare excelent a modului de via cretin,
acest mod nou care a apruL totui, alâl de târziu
în istoric.

Ignatîe (98-117), episcop de Antiohia, Syria,
condamnai la moarte sub împratul Traian. trimis
sub gard Ia Roma. în drum. oprindu-sc Ia Smirna,
de unde adreseaz scrisori comunitilor din Efes,
Maguesia, Traltes i Roma. apoi, la froa, de unde
scrie Bisericilor din Tihideltîa i Smirna i Im Poli-



rp al Smirnei. El introduce în circulaie noiuni

,i/â ale vocabularului teologic: ..DumnezeuI
iluipar" iCtre Efesmi, 7, 2). „Dumnezeu- Hns-

K. xCtre Smirncni 10. I), „cretin
4

, „crclin-

Ktc
.
..Biserica universal" („Unde este Hristos.

Bolo cslc Biserica soborniceasca" - Ctre Sinii'

Ln s. 2). ..leacul nemuririi" (=Kuuarislia) [Ctre

Wt«nl 20, 2). Ignalie a lacul o descriere complc-

a structurii ierarhice a Bisericii: tar episcop -

Biv îl reprezint pe TalâL iar prezbiteri - care

tui i Jiipcaz grupul Apostolilor i larâ diaconi -

Ere suni imaginea lui Hristos nu poale exisia Ui-

Encâ {Ctre Tralieni, 3). „Dup cum Domnul

Esus Mristos n-a iacul nimic rar Tatl, Int aa nu

thuie s facem nimic larâ episcop i tar preoi"

fcrtre Magnezteni 7. 1). Ignalie sublineaz dis-

Bwilinuitatea dinlre cretinism i iudaism {Ctre

Wagiiesieni 8. 1), dei recunoate c Profeii au

Stfcipai Evanghelia în predica lor {Ctre Fila-

mplfîeni 5, 2). impoiriva gnosticismului, el afirm

Utcnticilalea umanitii lui lisus {Ctre Trailieni

9- 10) i a suferinei Sale {Ctre Sminteai 2-4).

\]gnjtte este episcopul martir prin excelena. Crc-

lînul esti: „purttor de Dumnezeu" i,„colbTI. dis-

cipol gata s devin „Iranianltura lui Dumnezeu"

(C\ir>e Romani 2, 2; 4. I ). prin suferina extrem.

Iustin tt cea. 163), pgân din Palestina, lîlo/of

convertit, a predat la Roma. unde a i fost executat

în lata prefectului Rusiicus. Autor al celor dou
^Apologii" i ^ ..Dialogului cu iudeul Tryphon"

(jeiisc între anii 110-117). ttutto face cea dintâi

prezentare personal a teologici cretine, pe baza

mesajului primit de la Apostoli. Pentru u susine

continuitatea între Vechiul i Noul Testament, el

recurge la teologia Logosului: llrisios este Logo-

sul divin venic, ale crui ..semine" se gsesc in

filozofiile precretine, în profeiile i în legea Ve-

chiului Testament, Centralilatea Logosului in crea-

ie- in islorie, în religie i in raiunea uman este

uruaracului pentru a susine universal ilalea creti-

nismului. Sfântul Iustin ofer cele dintâi dovezi

despre Tainele i despre ritul cretin. Botezul se

svârete in numele Sfintei Treimi (l Apologie,

cap. 61). Euharistia este „Trupul i Sângele Im

lisus întrupat (Idem. cap. 66). pâinea consacrat

prin rugciune (epielcz)". Instituia bisericeasc,

l uhurisîia i elementele fizice formeaz o unitate

indisolubil, deoarece reprezint relaia dintre In-

Irupare i Trupul i Sângele lui lisus llrisios.

THATAT DE TMH-OCIE DOGMATIC* i fcCIMEMCA

Clement al Alexandriei, de origine din Atena,

este .succesorul lui Panlen. dup ISO. la conducerea

colii catehetice din Alexandria. Din nevoia de a

introduce credina cretin în cercurile intelectuale

ale vremii, el compune cele dintâi prezentri siste-

matice teologice, folosind termenii filozofiei p-

gâne: „Prolrepticur. „Stromalele". „Pedagogul".

In acesl sistem. Sfânta Scripturi are un loc central.

Teologia îi trage toat seva. viaa si respiraia ei

din Scriptur (Strmute 7, 1, 1). Totui, cretinis-

mul trebuie îneles ca adevrata „gnosis". Spre deo-

sebire de Terrulian. care pune în antitez Lvanghe-

lia cu filozofia, numit „Matca tuturor ereziilor", i

de scriitorii care compar filozofia cu „femeia

Stearpa". Clement mc o atitudine pozitiv fa de

speculaia filozofic. Filozofia cslc o pregtire

posibil peniru Lvanghclie.

Istoria literaturii cretine cunoate si un alt Cle-

ment, episcop de Roma. ce! care a scris cea mai

veche oper cretin dup Noul Testament. „Fpis-

tola ctre Corinleni" (scris în 9n). Ctre 170,

Dionysius. episcop de Corint face cunoscut epis

copului de Roma, Soter, c scrisoarea lui Clement a

.sosit i c se citete public in biserici.

Etiticbiu de Cc/areea - Palestina (260/205-

339/340), cel dintâi istoric, erudit, apologet, filo-

log, cretin, a colecionat loale documentele i da-

tele privind evenimentele i instituiile bisericeti,

autori, scriitori i martiri ai Bisericii primare. In

„Istoria bisericeasc" el a Strâns nu numai cel

mai importani material islorie despre cretinismul

primar, dar a transcris fragmente de texte, comen-

tarii i acte de mare valoare peniru reconstituirea

tradiiei post-apostolice. în „Cronica" sau „Ca-

noane cronologice" el prezint un tablou sintetic,

având date din istoria sacra i din cea profan, bl a

formulat propria concepie despre istoria lumii i a

Bisericii, folosind ca argument „pedagogia" lui

Dumnezeu in procesul istoriei, care susine tot-

deauna ..Biserica triumftoare". In acest proces al

Bisericii triumftoare, se înscrie i victoria îm-

pratului Constantin, cruia îi face biografia în

.. Viaa lui Constantin ". Persoana i instituia im-

perial nu sunt altceva decât reflexul terestru al su-

veranitii divine. Colaborator al lui Pamfile, bi-

bliniecaml din Cezareea. discipol al lui Origen. îl

susine, la început, pe Arie, dar, dup Niccca.

devine partizanul ortodocilor. In „Pregtire pen-

iru Evanghelie", el relev patrimoniul religiilor

necrelîne.
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AtanaMe de Alexandria (t 373) cslo cel mai

tenace aprinr al hiislologici în controversa provo-

cula de erezia arian. In contextul celui dintâi si*

nod ecumenic, unde a jucat un marc rol, ci sub-

liniaz deofiinlimea Fiului cu Tatl i susine c
Logosul constituie unitatea Persoanei lui lisus.

Este cel dintâi teolog, care subliniaz semnificaia
soleriolngic n întruprii. In „Despre întruparea

Cuvântului* (scrisa c.316-318), el afirm nu nu-
mai câ mântuirea implic o întrupare autentica, ei

i c întruparea înseamn mântuire. Mântuirea eslc

opera Cuvântului întrupat. Care S-u tacul om din

„condeseenl*
1

, adic pentru a arta iubirea Sa
(Despre întrupare* cap. 8). Desigur, întruparea,

Rstignirea i învierea formeaz un ini in procesul

mântuirii, care esle conceput ea un act de res-

taurare. In împotriva pgânilor, Slantul Atanasie
combate idolatria i teoria demiurgic despre ori-

ginea lucrurilor, ca fiind Tcute rfintr-o materie

preexistent. Dumne/eu a creat lumea din nimic
prin cuvânt (Evr, II, 3)- In 367- stabilete lisia

crilor Noului Testament (cea nui veche list s-a

pstrat într-un fragment, diiitr-iiu veclii manuscrK
- nunii! „Canonul Muratori". descoperit de In-

vSatul italian Ludovico Minatori, în 1740).

Chirii al Ierusalimului eslc nu numai con-
ductor de Biseric. între 341*387. ci si autorul

Cureluelor, model unic în istoria teologici i a

instruirii cretine, pe care Ie-a tuiul, începând cu
anul *Î49, Crezul Bisericii din Ierusalim, pe care îl

explic în catehezele sale, folosind un vast ma-
terial biblic, pare s sica la baza Simbolului de
credin, promulgat de ctre al doilea Sinod ecu-

menic (Constanlinupoi, 38 1 ). r>e altfel, Chinl sub-

liniaz, în mod deosebii rolul Bisericii în cunoa-
terea i in identificarea canonului Scripturilor,

adic a crilor inspirate i citite public în Biseric.

Nu numai doctrinele de credin, ci i Tainele
Bisericii formeaz obiectul instruciei catehetice.

Cele cinci Cateheze mtstagogice. în care explic
simbolismul Botezului, al Mimngcri» i al Uu-
haristiei, formeaz un compendiu de teologie

sacramental, LI d o marc importan Tainei
Mirungerii:

„

( Când trupul tint e uns CU untdelemn
vzut, sufletul fu e sfinit de Duhul Sfânt" tCateh.

mist
% J, 3)

Prinii capudocicnî - VftSfle cel Mare,
Ciiigorie Teologul i Grigorie de Nyssa - au jucal

un rol decisiv în perioada post-nieecan. mai ales,

în elaborarea teologiei triniiare Ei clarifica noiunea

de „hypostasis%

\ ca mod personal de existen a
dumnezeirii comune, nu ca mod de relaie,

Vasile de Cc/areca (î 379», teolog, ascet,
predicatur, episcop, autor al Liturghiei, studia/ în

CezarceaCapadociei. la Constantinopul i la Ate-
na, unde îl cunoate pe Grigorie de Na/ianz. asi-

milând o vast cultur istoric >i filozofic. Mare
admirator al culturii clasice, el va scrie Discurs
ctre tinere de t//re folosirea titeraturu greceti.
înclinat spre ascez, practic monahismul, pe care
ii concepe ca pe o via comunitar (cenohilie).

Mai lr/îu, va scrie Regulile monastice, iar îm-
preun cu Grigorie de Nazianz va alctui „I do-
calia\ colecie de texte despre „frumuseea di-
vin", dlll scrierile lui Origen. Hirotonit preot in

364. el se consacr problemelor pastorale i .so-

ciale. Creeaz în Cezarccm în Favoarea sracilor,
instituii de binefacere $î de asisten social:
refugii, a/ilc, spitale, cantine populare, cunoscute
sub numele de Vasiliada. Tot acum. scrie Hexa
imerofli predici in care comenteaz, dup metoda
literal, referatul biblie despre creaie, l.a moartea
lui I.usebiu (370», Slnlul VasiJe este ales episcop
de Cezarcea. In afara activitii lui sociale, ci va
deveni aprtorul principal al Ortodoxiei de la Ni-
ceea, preluând, astfel, rolul lui Atanasie El se va
opune nu numai celor care refuzau s accepte di-
vinitatea Sfanului Duh. pentm care scrie Tratatul
despre Duhul Sfânt, dur i împratului Valens, în
toate disputele teologice, el face apel la Biblie i la

tradiia acceptat în comun, care s-a transmis atât
sub turma dogmelor, cât si a propoviduîrilor Iar

acolo unde Biblia tace. i teologia trebuie s tac.
Misterul Treimii este insondabil Chiar în Fiina Sa
existent. Dumnezeu nu epuizeaz misterul Su.
Cruia I se cuvine un cult de adorare. Acesta va fi

obiectul celor Trei cârti contra lui Eunonrie. dis-

cipolul lui Arie, care afirma câ omul jl cunoate pe
Dumnezeu, aa cum 1:1 însui Se cunoate. Pentru
Slantul Vasile, o definiie exclusK intelectuala,
pozitiv, eatafalic a lui Dumnezeu, ar însemna

limitare a Fiinei Sale, Kl a lsat o colecie de
scrisuri, în care trateaz subiecte teologice, pas-
1oraIc i sociale.

Grigorie de Na/ion/ sau Teologul [ I 590).
mare orator i pnet cretin, pasional de cultur >i

de poezie, studiaz în Cezarcea. la Alexandria i la

Atena, unde se împrietenete cu SffinlUl Vasilc-

Este botezai f\ hirotonii preoi de clre tatl su,
Grigorie, care moare în 374. Hirotonii episcop in
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Bl tic Stantul Vasile pentru eparhia Sasiuiei, mi

acomodeaz cu aceast slujire; de aceea rmne
BJa/iunz, unde ii ajut pe latâl su. Intre timp,

I chemai la Conslantinopol de împralul Tco-
kn penlru a conduce „Haghia Solia

4
*, care fu-

t Luat in slpdnirc de eretici, în aceste im-

STirâri. împratul convoac (mai-iunie. 381) al

ca Sinod ecumcnie t la cure participa i el, Toi

Imeasiâ perioad. Cihgorie scrie Cete cinci dis-

l i teologice. Dup sinod. Ireee prin Nazian/^

n se relragc la Arian/, de unde seric i sei ie de
(ivnr/ teologice contra ereziei apolinariste (Cu-
iin L asumându-i firea umana, ar juca rol de
lei îu irup). A cultivat genul epistolar, iar în

logic - pe care o considera ca o meditaie asu*

misterului lui Dumnezeu, pornind de la expe-

)a personal - a introdus un vocabular poetic*

Grignrie de Nyssa (t 394), fratele Iui Vasile cel

profesor de retoric, este hirolonii în 371 ca

op de Nyssa. în Capadocia, Asia Mic. Ia

fclL la Sinodul ecumenic din 38 1 , unde este unuln tei mai mari predicatori. In 383, scrie Cuvân-
> t:*-iti'nt\ o prezentare pedagogica a doctrinei

idoxe acceptata de sinod, lucrare care a avut o
k influena asupra întregii literaturi catehetice

ulierioare. Opera lui cuprinde lucrri polemice:

p/i/n/ hi Apolinarie (Antirrheticos \
;
bibliogra-

\u Viaa surorii sale, Macrina, consacrat mona-
cului; teologice: Despre crearea omului i Via-

mg lat Moist\ exegetice; despre Fericiri i despre

L\iciunea domneasc. Contribuia lui teologic
cvk important, mai ales. în capitolele despic ,.in-

dunine/cîrcu (Theosis); despre „epeelaz**, adic
hui uitarea in cunoaterea lui Dumne/cu: despre

„ I
rupul euharistie*

4

, care se d ea hran, cu sub-

stan nou ce creea/ omul nou.

loan Hrisoslom (i 407), cel mui vestii predi-

cai
.

- din istoria Bisericii, marc ascet i rclbrmator.

C\W nscut în Anliohia, unde îi Tace studiile leu-

logice in cudrul colii de exege/ biblic, ce era

Condus de Diodor de Tars. Toi in Antiohia. este

hirotonit diacon i preot (385). Ca diacon, scrie

Iu -ipre preoie^ o lucrare neîntrecut pân azi: cu

preot, se consacr activitii predicau>ralc. Predic
Zilnic, asupra tuturor subiectelor, dar, mai ales.

asupra clicii personale i sociale, uprundu-i pe

sraci i pe exploatai, condamnndu-i pe cei bo-

gai i pe cei care dein puterea. In Omilii despre

statui, îi susine pe cei care se revolluseri împo-
triva familiei imperiale. Compune omilii exegetice

tratai nt; TEOLOGIE DOGMATIC* SI ECUMENICA

asupra tuturor crilor Vechiului i Noului Testa-

ment II atrag, în special, epistolele pauline. Dato-

ril reputaiei sale de predicator, este ales, în 397,

episcop de Conslantinopol, unde va intra în curând

în conflict cu Eutroptu. ministru la curtea îm-

pratului Arcadius, i cu împrteasa liudoxia.

deoarece el propunea o reform loial a modului

de via, in Biseric i Iu curtea imperial. Cu
complicitatea patriarhului Tcolîl al Alexandriei.

Slântul loan este depus de un sinod local, în 402.

Revine din primul exil. dar. în cele din urm. Eu-
doxia îl exileaz la Cucuz, unde moare, în 407. De
aici. scrie cea mai mare parte a scrisorilor. în spe-

cial, cele 17 Scrisori ctre Otympiada.
han Hrisnstatii a avut un mare respect fa de

Slania Scriptur i lat de Sfânta Liturghie. Duhul
Slanl a inspirat Scriptura i Duhul o interpreteaz

prin iluminare personal, de aceea citirea Bibliei

este un mijloc de a primi hacul, întreaga sa teo-

logie este dominat de ideea de sinergie: citirea

Bibliei i iluminarea Duhului, ritualul lamelor j
lucrarea Duhului, credina ea dar i faptele ca
rspuns al omului. Credina nu este suficient pen-

tru mânniire, deoarece Dumnezeu uu silete, ci Ii

atrage pe cet care voiesc s fie atrai. De aseme-
nea, în svârirea I junelor, ritualul sau materia nu
sunt suficiente, ci este necesara invocarea Duhului

Sfan. In etica sa social, el a subliniat c iubirea

aproapelui, a celui srac, este o adevrat tain.

Chirii al Alexandriei \f 444) este nepotul i
succesorul patriarhului Teolil al Alexandriei (412).

care l-a depus pe loan Ilrisostom i i-a eliminai

numele din dipticele liturgice. Exeget i teolog

profund. Chirii prefer stilul polonic, demascând
erorile adversarilor si cu tenacitate i cu intransi-

gent. A participat la respingerea ereziei lui Nes-
lorie. condamnai la Sinodul din FTes, deoarece a

refu/at s atribuie Fecioarei Mria titlul de Ns*
etoare de Dumnezeu Theolokos). In 430, in nu*

melc Sinodului Bisericii din Kgipl, împotriva lui

Ncslorie, face un rezumat ui doctrinei ortodoxe, la

cure adaug Anatemotismelc^ adic dousprezece
opinii teologice nestoricne, pe care Ic condamn.
In a treia scrisoare dogmatic scris lui Ncslorie, el

susine c în Hrislos. Cuvântul i Trupul nu sunt

asociate sau conjugate, ci unite intr-un iposlas

Unirea iposlalic este o unire autentic i ade-
vrat, HI vede unitatea nu numai dintre jertfa de

pe cruce i Euharistie, prin care devenim prtai ai

Trupului i ai Sângelui lui Hristos, ci i dintre
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hrisiologie i soteriologie, deoarece moartea pe
cruce are sens mântuitor numai dac este a Fiului

lui Durnnezeu-insui în trup. Formula sa hrislolo-

gic: ttO unic natura a Cuvântului întrupat *\

prin care vrea s explice unitatea Persoanei lui

Hristos, a fost reinut de monofizii- darn-a fost

acceptat de Sinodul de Iu Calcedon (451), ca
deplin ortodox. Aceasta nu înseamn c hristolo-

gio lui Chirii deviaz de la tradiia ortodox în

general, pentru c, in concepia lui Chirii, noiunea
de „fire" iphysis) corespundea total cu aceea de
persoan, care i-a gsit locul mai târziu în hris-

iologie. Deci, formula lui Chirii nu implica mo-
nolî/ismul lui Eutihie, iar Sinodul din 553 con-

damna scrierile lui Teodorei de Cir, în care atac
Anatematismele lui Chirii, De asemenea, împra-
tul Zcuo, hillenotican (4X2). proclam Anatema*
tismeie ca norm a doctrinei ortodoxe.

Corpus arcopagiticum sau Scrierile areopa-

gitice sunt patru tratate de teologie mistic, scrise

de un autor numit Dionisie a crui identitate «te
necunoscut; au aprut în Siria, în secolele V-VI.
sub titlul; Numele divine. Teologia mistica, ierar-

hia cereasca i Ierarhia bisericeasca. Scrierile au
avui o influena mare asupra spiritualitii si sim-

bolismului Tainelor, nu numai în Rsrit, ci i in

Apus. unde au fosi traduse de John Scot liiigcit In

Numele divine, autorul dc/voll teologia apofatic.

folosind limbajul filozofie neoplatonic. Dumnezeu
este > 4supra-esenâ", treime i monad, dincolo de
orice cunoatere, transcendent. FI esle însi
Transcendena absoluta, dar în acelai timp, Cauza*
Realitatea omniprezent i omnilucrtoare. Dio-
nlsie vorbete de dou distincii sau manifestri în

Dumnezeu; o micare descendent, adic „ieirile"

în afar din esena Sa, procesiunile „ad extra" sau
puterile (sau „numele'*) prin care Se las împr-
tisibil; n micare ascendent, prin T,ec-sla/\ adic
întâlnirea personal cu Dumnezeu, pentru a atinge

analogia (sau starea de unitare). In Teologia mis-
tica, ci va arta cum cunoaterea lui Dumne/eu nu
c un proces natural, ci un proces ce implic iniiere

prin simboluri Tainele însei sunt simboluri i ri-

turi de iniiere.

Dionisie a lsat descrierea ierarhici cereti, sub
forma a nou cete îngereti in trei triade: iar a

celei bisericeti, în dou triade (ierarhi, preoi i
diaconi (slujitori), clugri, popor i calehumeni),

Lconiu de Bizan (t 542). autorul Tratatului

(în trei cri) împotriva nestorienilor i eutihie-

nilor, in care de/volt noiunea de eniposta/ierc

U.enhyposlasis*'), potrivii creia firea omeneasc a
lui Hrislos nu are propriul ei subiccl autonom, ci

este cn-iposlaziat. adic centrat în Persoana Cu-
vântului; unirea iposlalicâ nu înseamn fuziunea

firilor (disimetrie) i nici o relaie de voin. 1po-
taul preexistent al Cuvântului posed de la Întru-

pare ambele firi* care co-exist în ipostas pstrân-
du-i fiecare proprietile lor. nccontopile.

Maxim M ai -uimitorul (581*662), clugr i
martir, autorul unui sistem teulogie de mare am-
ploare care a sintetizai tul ee a produs teologia de
la Origen la Scrierile ureopagiliee. El a scris Cen
turii despre dragoste* Ambigua - comentarii asu-

pra textelor dificile biblice i patristice (Grignric

de Nyssa i Dionisie). Mistagog/a (628-630). Râs-
punsuri ctre Taiasie* Dialog cu Pyrrhus. Kl a

dominat controversa hristologie provocata de
monolelism (susinut i de împratul Herachus)
i monoenergism, doctrine erelice care susineau
c voina („thclima") t puterea („etiergeia") de-

pind de ipostas, deci în I lristos exist numai o sin-

gura voin i o singur energic. Maxim combate
aceasta erezie. învând e ? dei ipostasul este

unic, cele doua firi îi piUtreazfi energiile i
voinele lor dup întrupare, deci 1 lristos arc dou
voine i energii, El clarifica vocabularul irinitar

esena, putere, energic, spunând câ energia este

manifestarea esenial, concret a esenei, în

unirea iposlalicâ, fiecare fire îi pstreaz carac-
teristicile (Jdiomala"! ei. Tot el face deosebirea

între voina natural („ihelima") i voina sau
alegerea deliberativ („gnomi"), aceasta din urm
aprând ea o consecin a pcatului, lisus u aval
voiua natural a firii umane, dar a fost liber de
momentul deliberrii. întrucât pcatul se ivete la

nivelul voinei gnomice, lisus nu are pcat. Cu
toate câ chipul lui Dumnezeu în om este liber-

tatea, omul este confruntat cu aceasl dualitate a
alegerii i deliberrii. Mântuirea este o aciune
personal i responsabil, adic depinde de voina
proprie a fiecruia.

Maxim Mrturisitorul a respins orjgenismul,

care susine imobilitatea venic a lui Dumne/eu.
lacând deosebire între transcendena absolut o

esenei divine i realitatea creaiei în timp, mire
genez i micare. Logosul creator conine în Iii

diversitatea creaiei, o multitudine de Mloguf\ Iii

joac rolul de principiu, centru j ini (tclosK de
aceea creaia nu este autonom, ci are o micare
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urat determinat de /ogor care vin din Logosul

lor, în acest proces, omul - microcosmos - arc

rol cosmic, fcând legtura înlre elementele

îaiiei - înclinate spre dezintegrare si corupia

pcat - pentru a le reuni prin voina sa. cu

Cipiul ni cu sfâritul sau cu scopul lor (telos),

imnezcti.

loan Damasehin (650-753), ultimul „printe"

Bisericii din aceast perioad a patristicii

antene, cel dintâi care a încercat o sintez de

Iploare a doctrinei ortodoxe tradiionale: ExpU-

ra credinei ortodoxe, a treia parte din suma sa

iogicâ. Izvorul cunoaterii. Lste cunoscut peu-

lupta de aprare a cultului icoanelor. în timpul

«cutiei iconoclaste, din pricina creia suferi A
îs opere teologice, cuvântri, ode i imnuri ma-

logiec: Cuvântri despre icoane, Para/ele sacre

|Li!c biblice i patristice). Pentru poe/ia sa lilur-

l, a fost numit „David al Noului Testament". în

lea ce privete hrislologia* htm Damaschin reia

trina hristologic de la Calcedon. inclusiv for-

;.. lui Chirii de Alexandria, asimilând clarifica-

de mai târziu, datorate lui Leoniu de Uizan i
Maxim Mrturisi toruL Ipostasul lui Hristos nu

rezultatul unirii a doua firi, ei este ipostasul

iviiniului preexistent întruprii. Cuvântul devine

stasul trupului, de aceea Fecioara L-a nscut pe

iul lui Dumnezeu din dou firi i artat in dou
Firea umana este o realitate care apare in ipQS-

[cnhypostatonV Cu toatec nu are iposlas uman.

:a uman pstreaz proprietile &au caracterisli-

\ idjoraala) ei. pasiunile ei naturale i uestricâ-

îc. Damaschih subliniaz reciprocitatea dintre

communicalio idiomatum), o consecin a

urii ipostatice, în ambele sensuri, dei în mod

limetric: pe de o parte, llristos i-a asumat tnipul

tsibiL care uier; pe de alt parte. Impui prime-

siarea de îndumnezeire, fiind tar de pcaL
Lista aceasta nu este exhaustiv* Alte nume

u pot fi incluse, ca de pild: Poticarp de Smirna

155); Teofil de Antiohia (secii), care scrie

>ei cili ctre Autolycus"; Arenagoros (sec. II),

lo/of cretin din Atena, care a scris „Apologie

:ntru cretini" i „Despre învierea morilor" ;

ttiton de Sardes (t 190) - „Omilie pascal
44

: ra-

ion Asirianul tf ISO) - „Discuri ctre greci", „Di-

at^sarun"; Didim cel Orb (310-398) - „Tratatul

despre Trinitate"; Evagrie Ponticul (346-399), dis-

Lipnlul lui Macaric cel Mare (390), autorul unei

culegeri de texte monastice i ascclicc; Epifanie de

TRATAT Dt. rEOLOCIE DOGMATICA SI Kl MtMCA

Satamma (315-403) - ,AncoraUi<r *i ,J>anation";

Efrem A7n//<306-373>; Teodorei de Cyr (393-458)

- „Despre providen". „Istoria bisericeasca". „Is-

toria ereziilor
4
', „Istoria clugrilor sirieni"; Ra-

mai Metodul (491-560); Teodor dt Mapsuestia

(350-428): Isidarde Pehtsitmt (370-470); Sava al

Ierusaknndtu (t cea. 540): hatt Climacoa <- Scâ-

ranil, scc.Vl) - „Scara desvâririi", în care dez-

volt doctrina isihasmuluL

Dup perioada clasic, se pot aminti lucrrile i
autorii urmtori: „Triumful Ortodoxiei*' din 843,

adic restabilirea cultului icoanelor lieonodulia);

aceasta este opera unor mari personaliti bise-

riceti i teologi: han Damaschin, amintit mai sus.

patriarhul Uherman (f 773). Teodor Studuut (t

826), patriarhul tfidnfor (758-843). La începutul

secolului VIII, împraii bizantini Leon al lll-lca

lsaurul (71 7-741 1 si Constantin al V-lea Coproni-

mul (741-775). sub influenta islamului, condamna

venerarea icoanelor sub pretextul c este idola-

trie, folosind o scrisoare a lui Husebiu ctre Con-

stana, sora împratului Constantin. însui împ-

ratul Constantin al V-lea Copronimul formuleaz

argumentele iconoclasmului, spunând c Vechiul

Testament este contra idolatriei ii c umani laica

lui Hristos nu poale fi reprezentat deoarece este

umanitatea I ogosului nedesprit de dumnezeirea

Sa. Unde este Trupul lui HriSlOS este i Firea Sa

dumnezeiasca, de aceea ele nu se pot despri pen-

tru a fi reprezentate separat. Un sinod inut Tn 754

respiuge cultul icoanelor, împotriva hotrârii Sino-

dului QuinisexL din 692 (can- 82).

Pentru cei care au luat aprarea cultului icoa-

nelor, iconoclasmul înseamn nu numai negarea

realitii istorice a întruprii Cuvântului, ci i res-

pingerea întregii hristologii calcedoniene $i nceal-

cedonicne. Iconoclatii nu fac distincie real intre

natur i ipostas si nici nu tiu consecinele unirii

ipostatice, adic pstrarea imunitii ti a carac-

terelor umane, i* în acelai tunp, îndumuezeirea

Trupului Iui Hristos. Icoana este reprezentarea lui

llristos în form uman: ea nu e o imagine a lui

Dumnezeu cel invizibil, ceea ce ar însemna idola-

trie, ci a Iui Dumne/cu înumenit, in trupul uman.

Iconoclatii continu s susin c imaginea Iui

Dumne/cu este un idol. deoarece imaginea este

la fel cu prototipul, cu modelul. Partea ortodox

rspunde c numai Fiul cslc imaginea - chipul

consubstanial cu Tatl Icoana nu este consub-

staniala cu modelul.
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Teodor Sluditul. autorul scrierii Antirrheti-

cos, face o distincie clara înlrc „model" i „chip",

fi. deci, ri înlrc Jalrcia
44

, adorarea lui Dumnc/eu, i
„pmskyncsis*\ venerarea icoanelor. Jconodulia"
d o valoare proprie trupului. Prin „communjeatio

idioruarunT natura umana este îndumnezeita.

Trupul lui Hrisios devine i/vorul îndumnczejrit.

Sinodul ortodox de la Niceca (7X7) respinge si-

nodul iconoclast din 754. Patriarhul Nichifor. de-

pus in KI5 de Leoil al V-lea Armeanul, continu s
resping scrierile lui Constantin i s ia aprarea
venerrii icoanelor. lisus llristos poarta Urca uma-
n a tuturor, dur 1:1 este contemplat in mod indi-

vidual. Iii are un nume. care II face distinct în re-

laiile cu alii. Inscripia de pe icoana lui Hrisios*

„Cel Ce estfe" aralâ c icoana eslc o reprezentare

a ipnslasului, nu a esenei Sale transcendente.

Icoana, ca i iconostasul, nu este altceva decât

prezena i manifestarea vizibila, ctre exterior, a
misterului transcendent al vieii divine.

Stneon Noul Teolog (942-1022) a lsat u efr

lecie de Jnme ttttt iuhtrit i o sene de tratate teo-

logice i etice in caie dezvolt tema experienei
contiente a comuniunii cu Dumnezeu. Împotriva
celor ca« spuneau ci este imposibil comuniunea
real cu Dumnezeu, negând astfel însi venirea

Duhului Sfan i viaa cretin ca atare, Simeon
Noul Ttafog înva c îndumnezeirea este o expe-
riena real, contient, adic experiena unei reali-

lii obiective, participarea la slava-lumina în care

cretinul csle îmbrcat la Moez, Comuniunea cu
Dumnc/cu ca i cunoaterea sau contemplaia au
un caracter de participare, de unde, contiina per-
sonal a prezena harului,

Nicolae de Metona a luat parte la sinoadele

din 1 156 i 1 157 din Conslanlinopol, inute sub

Manuel ComnenuL caic s-au pronunat în contro-

versa despre jurlfa cuharisticâ. Diaconul Sotcrios

Pantcugenos. din Antiohia, susinea c jertfa eslc

adus numai Tatlui, deoarece Fiul este Cel Care

ofer i Se ofer, iar TataL Cel Care primete. A:j-

coiae de Metatta arat c realitatea jertfei, adu-
cerea i primirea ei Trebuie s 11c interpretate în

contextul iconomici mântuirii, care are un caracter

trinitar, Iconomia mântuirii eslc o aciune comuna
m

la care particip toate persoanele Treimii» dc^i

fiecare persoan particip în mod djstincl* Fhil în-

trupat. Cuvântul, Care este preot, jertfi i Cel Care

aduce, nu l-a prsit pe Tatl Jertfa euharistieâ

nu este o repetare a jertfei de pe cruce, deoarece LI

Se ofer, este oferit i toi FI primete. De altfel,

Hrisios nc-a mântuit prin întregul mister al ic*
nomiei, jertfa fiind punctul central al acestei

iconorniL Jertfa nu are un caracter juridic sau de
schimb l în acest sens, ca nu este numai o con-

diie a mântuirii, ci, mai ales, este un act de re-

conciliere i de iertare, în care Dumnezeu reface

comuniunea cu omul.

Grigoric Palama (1296-1359), clugr de la

Athos. introduce o nou perioad în teologie, prin

dczvollarua ri precizarea doctrinei despre energiile

divine necrealc. In polemica sa cu Varlaam, grec
din Calabria (Italia de Sud), care preda la Con-
slanlinopol din 1330, Ptam ia aprarea isihas-

mului, introdus la Athos de loan Climacos si de
Nichifor Isihastul. afimtând ca „vederea4

* sau cu-

noaterea lui Dumnezeu este un act de participare,

de experiere. Iii osie de acord cu Dinmsic Areo-

pagitul, în ceea ce privete transcendenta, ea fiind

proprie fiinei lui Dumne/eu; dar, pentru el,

„ierarhiile" sau fiinele intermediari: nu au sens

decât in Vechiul TeslamcnL deoarece în Noul Tes-

tament, Dumnc/cu S-a întrupat în Persoana Fiului»

(îngorte Palama dcoschcic în vocabularul teo-

logic termenii: esena sau subslanl, iposlas (<Jiy-

poslasis"), energii Ucncrgeia**). crora le cores-

punde un mod de unire, unirea dup esen care

aparine Persoanelor Treimii i care nu poale 11

realizat de om; unirea dup iposlas sau un ii ea

iposlutic. proprie lui lisus Hrisios; unirea dup
energii sau dup har, accesibil omului- Unirea
dup har C9tc unirea cu Dumnezeu, deoarece en-

ergiile divine participabilc sunt nccrcalc. Pentru

Grigorie Paianta* lumina Taburului este motivarea

acestei a turnaii: pentru adversari, lumina lahoric

este creat. Grigvrie Pa/ama îi d scama ca. spu-

nândc lumina tabonc este iradierea dumne/eirii
adic existenta vieii divine ..ad extra", salvcu/
posibilitatea îndumnezeiii, opunndu-sc înc o
dat tendinelor origeniste $i metafizice, care se

limitau Ia simplitatea. Ia iimilabililatca $i la nepar-

licipabilitatea esenei divine. Sinoadele din Con-
slantinopoL din 1347 i din 1351 - prezidate de
împratul loan al Vl-lea Cantaeu/inul - confirm
doctrina patamtt. Cu toate acestea, un all teolog

grec, Grigorie Akindynos. se opune condamnrii
lui Varlaam de Calabria i scrie împotriva lui Gri-

goriff Palama. pe care îl acu/â de confu/ic a na-

turilor. Akindynos nu admite distincia înde esenj
;i energii, care ar însemna acelai lucru. si neag
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Ihilitalca participrii sau indumne/cirii. deoa-

c Dina lui Dumne/eu e simpl, nu compus,
I Nicotac Cahasila - Chamacttis (n.1322/1323).

klcn si însrcinat cu misiuni al împratului bi-

tlin luan al VI-lea Cantacu/inul (devenit monah
M abdica», in 1354), nepotul lui K Cahasila (t

13), carc-1 urmase in scaunul de Tesalonlc pe

[orie Palama (I350-1359V Dup abdicarea im-

ului. Cahasi/a se dedica scrisului teologic,

titl influenat de spiritualitatea isihasi i de

tfemica avut cu teologii latini sau lalinofili

nirc care Dirailrios Kydones). Cele mai impur-

fee lucrri suni: Comentariu asupra Liturghiei i
Iflfa in HristnK. adic despre experiena in viaa

iiamcntal, mijloci la prin cele trei Taine: Botez,

ngerc i Euharistie. De asemenea, scrie n

e contra lui Nichiforos tîrcgoras. adversarul

i Palama* i public Purcederea Sfântului Duh a

fel N . Cabasila. Cahasila arc meritul de a readuce
in pnm plan* in contextul doctrinei palamite, ea-

eterul hrisloeenirie al Tainelor, i/vorul sacra-

fclenul al spiritualitii, impnrlana central a Li-

Eirghici in via(a bisericeasc. Kl este pentru o

Kiilogic sacramental hrisioccnlric, deoarece h"u-

feul îndumnezeit al lui Hrislns, care se d la îin-

|pftri.>auic. rmâne i/vom) harului. Daca iconu-

nini mântuirii obiective are un caracter IriniUir.

cea a mântuirii subiective are un caracter Energic

;

Mici pclagiaiiisniwl, nici auguslinismuL nai teolo-

gia meritului* ci sinergia intre pre/enla lui Ilristos

[ in I aine i libertatea personal a credinciosului*

Iu înnoirea teologic si in reforma vieii spiri-

| luale ^i bisericeti din secolele urmtoare, un rol

I central l-a jucat monahismul de la Athos, stabilit*

in 963, de ctre Alhanusius de Trebizonda, sub

Sichifor al Il-lea Focas. Spre ilustrare, pot fi men-

|
[tonale câteva nume: Scrghic de Kadonej (1314-

I392i; Simeon al Tesalonicuiui (+ 1429); Mitro-

politul Marcu de li fes ( 1 392-1444). care refu/ s
semneze unirea eu Roma, în 1439, la Florena; Nil

de Sorsky (1433-1308), care scrie Vietiie Sfinilor.

Hste rândul Bisericilor Ortodoxe locale sa pro-

duc adevrai reformatori ai vieii duhovniceti i
bisericeti: Paisie Velieicovskl ( 1 722- 1 794), în Bi-

serica Moldovei: Nicodim Aghioritul (I 749-1 KiW).

în Biserica Greac: Tihon de Zadonsk (1724-

1783), în cea Rus. Nicodim Aghioritul, care reia

învtura Sfinilor Simeon Noul Teolog i Gri-

goric Palama. compune >i scrie f^ilocaiia, împre-

una cu Macarie de Corint, publicata la Veneia, în

1782: Pulalional (colecie de canoane), Vieile

Sfinilor, Viafa lui Grigarie Paianta*

li. Prini i scriitori apuseni

Tertulian (c\l60 - c.240) - scriitor cretin de

limb latin, cel care a pus în circulaie termenii

lehnici ai teologiei cretine (Trinitas, persona ele).

i-a petrecut viaa în Cartagina, provincie roman
a Africii, in 207, devine adeptul monlanitilor,

care pretindeau c au revelaii particulare ale Du-

hului Sfânt.

Subiectele tratate de Tertulian sunt: atitudinea

cretinilor fal de statul roman: aprarea Ortodo-

xiei contra ere/iilor; dialogul critic cu filozofia. El

afirm c „sângele cretinilor este smâna creti-

nismului" pentru a-i apra pe credincioi i se în-

treab: ,.Cc are în comun Atena cu tenisalimul?",

n formul de a ine filozofia la locul ei.

<)peru de baz este Apologetica/* în împotriva

tui Marcton. apr folosirea Vechiului Teslamcni

de eatre cretini i subliniaz unicitatea lui Dum-
nezeu, în Contra lui Praxeas vorbete de doctrina

Trinitii. A mai scris Prescripia contra ereti-

cilor, în care demonslrea/ c Scripluru este pro-

prietatea i bunul exclusiv al Bisericii: Despre
mrturia sufletului, împotriva gnosticilor; Despre

Bote:', în care critic Holc/ul copiilor: Despre
pocina* Despre învierea morilor. Tertulian se

pronun pcnlru o disciplin cretin sever. Car-

iile pstrate sunt din perioada 196-212.

Ciprian - episcop de Cartagina. cnnverlit la

cretinism. în 246. In timpul persecuiei împra-
tului Dccius (250). Ciprian a prsit Cartagina.

Muli cretini au negat credina sub presiunea per-

secutorilor i au fost numii /<j/m<uxuli. în timp ce

alii au suferii, confessores. In anul 251, un sinod

local a decis condiiile de primire în Biseric a

fapsMor. Din cau/a aceasta, un grup de disideni

s-au separat de Biserica. împotriva acestora. Ci-

prian a sens Despre unitatea Bisericii i a afir-

mai; „Salus exlra ecclesiam non est".

în anul 255. începe conflicml dintre Ciprian i
episcopul tefan de Roma, cu privire la validitatea

Boic/ului svârit in afar de Biserica principal.

HI crede c mântuirea se limitea/â la Biseric i de

aceea cere s fie rebotezai cretinii din Biserica

separat. Cipnan este trimis în exil i moare ca

martir, la 14 septembrie 258, devenind un exem-
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piu pentru cretinii persecutai. Influenai in teolo-

gia sa de Tcrtulian. Ciprian a orezul c unilalca

Bisericii depinde de armonia i de egalilaiea epis-

copilor, A dai o mare importan conciliului epis-

eopilor cure, dup el, suni lo|i egali, ca Aposlolii.

Auguslin s-a nscut la Tagaste (Nuniidia-AI-

geria) din prini africani, in 354. A învat cre-

dina cretin de la mama sa, Moniea, a fost ca-

lehunten i s-a bute/al dup o lung cale spre
convertire (descrisa în Confesiuni), în 387. A pre-

dai retorica în Carugtna, A devenii adept al mani-
heismului, o religie dualist, care încuraja asce-

tismul- Sta un timp la Roma, apoi. in 3S4, a fosl

uumil retor la Milan. unde ii întâlnete pe Am-
bro/ie. Este influenat de neoplatonism, care punea
accent pe perfeciunea spiritual i pe contem-
plaia interioar. Sub aceste influene. Augustin
crede c rul isi are eau/a în absena binelui, nu
eslc deci un principiu în sine, cum credeau raani-

heii, CI încearc sa prseasc „trupul i sufletul*\

s nu se „conformeze" cu lumea, gsind sprijin

pentru aceasta in Epistola ctre Ramam 13, 13-14

i în exemplele Iui Antonie i Victorinus.

Dup liote/, Augustin se retrage la Cassieia-

cuiL ca lilo/ol cretin, iar in 388. dup moartea
mamei sale, se întoarce în Africa. Formeaz o co-
munilale monastic de studiu i de contemplaie, la

Tagaste. în 391, devine preot la IIippo. iar in anul
396. episcop. In acest timp* Augustin. de la neo-
platonismul cretin, înclin ctre o concepie pe-

simist despre lume. societate, istorie, Auguslin
formuleaz principiul: Crede ca s înelegi, prin-

cipiu opus raionalismului maniheilor. Contra
schismei donaiilor, care existau in llippo, sus-

ine c Biserica eslc un teren mixt. unde grâul si

neghina cresc împreun, respinge deci practica re*

botc/rii, deoarece fainele suni sfinite de Hristos

însui. Desigur* Silnicie Taine nu dau roade in

sufletul omului dac sunt primite Iar dragoste.

Scrie Despre Treime,

Dup amil 41 1, Auguslin intervine în disputa

cu pelagienii, pe care-i atac dup ce Celestin
respinge Botezul eupiilor. Augustin susine con-
damnarea pelagienilor care minimalizau pulcrcu
harului. El dezvolt mai multe doctrine: despre
cdere i despre pcatul originar, ea vin i co-

rupie; despre necesitatea harului pentru conver-
tire; despre predestinaie i despre numrul flx de
alei. In teologia i în spiritualitatea sa, Auguslin a

cerut cretinilor s nu se „conformeze" cu lumea

în care domnete ruL ci s caute pacea cetii
cereti. In afar de celebrele sale opere. Confesiuni

i Cetatea lui Dumnezeu* Auguslin a scris comen-
tarii biblice (Ia Psalmi, la Predica de pe Munte, la

loau) i omilii despre anul liturgic,

Augustin moare în anul 430, când vandalii ata-

cau Hippo. Auguslin a exercitat o influen capi-

tal asupra cretinismului apusean, culturii me-
dievale i teologiei relormalorilor, mai ales prin

doctrinele despre umanitatea czut iremediabil

i despre justificarea prin har creat.

O Valoarea dogmatic
a teologiei patristice

In ceea ce privete valoarea dogmatic a con-

cluziilor i a textelor patristice, pot li reinute câte-

va criierii. pe care Biserica Ie-a avut în vedere;

a) I radiia patristic eslc criteriul unitii dog-
matice a Bisericii, în perioada ei de consolidare

ecumenic, deoarece ea se afl în continuitate

neîntrerupt cu învtura Apostolilor, aa cum se

exprim Sfântul Atanasie: „Lxistâ o tradiie, n în-

vtur i o credin primar a Bisericii univer-

sale, pe care Domnul Usus a dat-o. Apostolii au
predical-o. Prinii au pstnit-o" {Epistola ctre
Serapion 2H; P.G. 26,593),

b) Cu oalec patristica se afl în continuitate

direct cu didascalia apostolic, ea constituie o
dezvoltare teologic a acesteia, nu numai o simpl
transmitere sau interpretare. în procesul acestei

dezvoltri, din necesitai de ordin pastoral, cate-

hetic si cultural, se pstreaz aerivia dogmatic
intern, adic, consensul explicit cu Slanta Scrip-

tur i cu tradiia apostolic.

c) Nu toate textele, dalele sau opiniile teolo-

gice, luate in mod izolat, reprezint tradiia pa-
tristfcâ, ci. mai degrab, spiritul Prinilor i scri-

itorilor bisericeti, adic mesajul, principiile i
condu/iile lor, luate ca tui întreg. Iustin HEo/uful

i frineu de I.yon sunt adepii milenarismului. iar

Clement al Alexandriei susine c materia este

venic ele.; cu toate acestea, ei rmân, pentru

contribuiile lor ortodoxe, în consensul patristia

d) într-adevr, muli din Prinii i din scri-

itorii bisericeti au elaborat numai parial Tradiia
ortodox i, uneori. într-un mod personal. De pil-

d. Origcn susine. în afar de apocatastapâ. pre-
existenta sufletelor i cderea lor în pcat înainte
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timp; (irigorie de Nyssa vorbete numai de

i;i Taine (Botez $i Euharistie) iar Chirii al Icru-

imului, numai de trei (Bote/, Ungerea cu Mir f

Banstia). loan Damaschin (t 754), in Expttne-

credlttei ortodox? (pane din Izvoarele cunoa-

ut), trateaz, în special învtura hristologieâ

Iriadologica. Amintesc numai de doua Taine

OIcjE i Euharistie). Lipsesc din Dogmatica lui

tflole despre; Biseric, harul divin, rscumpâ-

(i liuharistia) ca jertfi» celelalte Taine,

e) Tradiia Prinilor Bisericii este un ptrime-

comun al Bisericii universale, mai alea c, în

lele secole. Prinii au circulat în loaie sen-

Mile: lustra este din Orient, dar a învat Ia Ro-

i; Atanasie este exilat la Roma, iar Ilarie de

îers, în Rsrit. Vasilc de Cezareca, loan Hri-

lom i (irigorie Teologul sunt numii »,didascali

imeniei" - dascli ai lumii. Tradiia patristica

liane baza ecumenic pe care se pol inllni i
Iclcgc Bisericile rsritene $i apusene.

f) Prinii Bisericii iac apel la textul Sfintei

ripturi i recunosc autoritatea acesteia, de aceea

se poate spune c ei au construit o hristologie.

s in scam de lisus Hristos istoric din

runghelii.

D. O sinlexâ oriental
a teologici patristice:

logmalica* de Sfanul loan Damaschin

(Vezi; Ortodoxia, nr. 4, 1986, pp. 23-31)

La sfâritul perioadei de consolidare conciliar

Bisericii ecumenice, Sfiknlul loan Damaschin

^75-749) ne ofer o metod teologic, ce ne ajut

recunoatem elementele organice ale Tradiiei

rloduxe, precum i modul în care acestea alint

iute împreun. Textele de referin sunt: Ex-

merea Credinei Ortodoxe (ECO) i Aprarea
oaiielor (AI). In materialul biblic i teologic re-

rzentând Tradiia comun, se pot distinge ur~

ltoarcle:

Cuvântul lui Dumnezeu, foi Prinii i seri-

loril bisericeti sunt, înainte de orice, exegei ai

ifintei Scripturi i predicatori ai cuvântului lui

Dumnezeu. Argumentul principal al teologiei lor

esie cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta

Scriptur. Penlru Slanlul Vasile ..Cuvântul st la

originea învturii" (Despre Duhul Sfan, l 2).

Revelaia. Sfânta Scriptur, teologia sunt noiuni

inseparabile pentru loan Damaschin: „Teologia,

adic Sfânta Scriptur", reluând o definiie din

scrierile areopagitice. Atestarea Sfintei Scripturi

constituie criteriul fundamental al învturii de

credin. „Altfel ne înva Slanta Scriptur", El

vorbete de „credina în Sfânta Scriptur'* i, de

aceea, într-un fel. se adreseaz celor care cred în

ca i în alt fel, celor care nu cred, Credina orto-

dox este rodul cel mai bun al Sfintei Scripturi,

Biblia contrazice i reduce la tcere toate ere/iilc,

mai ales. pe cele ale iudeilor. In Mrturisirea pe

care o compune, Damaschin spunec despre con-

inutul ei Scriptura însi dâ mârlurie împreun
cu „corul sfinilor".

Evanghelia este totdeauna un martor demn de

credin (Al), Dumnezeiasca Scriptur este cea

care atest învierea morilor De asemenea, cultul

icnanelor:
F
.$7-«w artat c Dumnezeu a prescris

icoanele in Vechiul Testament... Apou in Evanghe-

lie. Domnul însui u spus celor care. voind s-L
ispiteasc. îl întrebau dac se cuvine s se pl-
teasc tribut cezarului ,.Aducei-Mi o moned".
Dup ce i-au prezentai un dinar. Usu* Ie-a zis:

„Dai cezarului ceea ce este al cezarului, i lui

Dumnezeu, cele ce sunt a/e lui Dumnezeu" (Kft.

22, 21). Fiindc are chipul cezarului, ea aparine

cezarului: dai deci cezarului ceea ce aparine
cezarului. Când OWCTI chipul lui Hristos, dafi lut

Hristos ceea ce aparine lui Hristos" (AI), In alt

loc. Damaschin subliniar ^paradisul Scrip-

turilor" i cere cretinilor s persiste în a medita

ceea ce Hristos ne-a transmis în Sfintele Hvan-

ghelii. ,. Ascultând dumnezeietile Scripturi (Rom.

10.17). noi avem credin/a prin învtura Duhului

Sfânt, iar aceasta se desâvtirete prin tot ceea

ce a instituit Hristos, crezând in lucrarea Sa. cin-

slind ii practicând poruncile date de Acela Care

nea ittaott .

Doctrina Apostolilor. Tradiia Apostolilor are

câteva sensuri majore: Apostolii au lsat multe

tjradifii nesertie" (1T«. 2. 1 1; I Cor, ll t 2). De

pild, exist tradiia nescris de a venera Crucea.

de a ne închina întori spre Rsrit, Nu ne în-

chinm ctre Rsrit tar moliv i hi întâmplare.

Aceasta esie o orientare eshalologicâ, deoarece

Hristos Domnul va veni de la Rsrit (Ml. 24, 27).

Tot prin tradiia oral s-au pstrai „cuvinte*' ale lui

lisus, pe care Fvangheliile scrise nu le meniu

nea/. ..lata alte «ziceri» ale lui Dumnezeu, in
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cure am fost instruii prin amintirea acelor „lo-

gia *
sfirtfe, cum sus (ine Dtonisie Areopagitul

"

loan Domasciim vorbete explici! de „doctrina

Apostailor", înelegând prin aceasta tradiia care

preia, inicrpreleuzâ $i actualizeaz ceea cu Domnul
însui a încredinat Apostolilor Si, Ca exemplu,

ci citeaz predania despre liote/ ua cum aceasta a

fost dezvoltat de Apostolul PaveL Recunoscând

instiluirea Botezului de ctre Hristns, Apostolul Ia

rândul su. insist i decolta dimensiunea hrislo-

logicâ a Botezului, cum se vede. mai ales, în Ro-

mani 6, 3 i în Galatem 3. 27. Botezul repre/inlâ

participarea, in mod sacramental, !a moartea i
la învierea lui Hsus Hrislos. Desigur, Botezul se

face în numele Sfintei Treimi i pe temeiul cre-

dinei iu Sfânta Treime, credina exprimat în

epicte/a baptismalâ. Nu se all. deci, nici o con-

tradicie intre epideza trinitar Mu 28.19) i sem-

nilkuia (mitologic a Botc/uiui: „ Botezul, cu în-

treita sa afundare, indic cete trei zile petrecute de

Hri.stos in mormânt. A fi botezat ut Hristos in*

seamn câ cet care cred > unt botezai ut Eli câ e

cu neputins credem în Hristos dac nu amfost

istvfati s mrturisim pe Tatât i pe Fiul i pe

Sfântul Duh (IV 45, 7)" (tCO)
Inan Daraasehin subliniaz aici una din ca-

racteristicile fundamentale ale teologici ortodoxe,

aceea de a-L aeza în centrul iconomiei mântuirii

pe Hui lui Dumnezeu întrupat. Unul din Treime.

Mesia-llrisio* rstignit i înviat. Caracterul pro-

fund biblic vi Unstologic al acestei teologii este

redat cu mare vigoare într-un capitol desprr Cruce:

„ Toate faptele lui Hristos fi toate mmunile Lui

sunt mart dumnezeieti fi minunate, dar cea mai

admirabil dintre toate este cinstit Crucea Sa.

câa prin ntmic altceva, ci numai prin Cruce s-au

distrus moartea i pcatul printelui nostru cel

dintâi, s-a prdat iadul, s-a druit învierea ii pu-

terea de a depi lucrurile prezente i cltiur

moartea; nimic altceva nu ne faces ne întoarcem

ta fericirea noastr de la început
, nu ne deschide

porile roiului, n-a aezatfirea noastr la dreapta

lui Dumnezeu, nu tte-afcutfu fi motenitori ai lut

Dumnezeu, nimic altceva decât Crucea Domnului
nostru /isus Hristos, Pnn Cruce toate $-au schitu-

bat.. Cuvântul rstignit este puterea lui Dum-
nezeu, pentru câ s-a artatpnn LI ceea ev este cu

putin la Dumnezeu, adic biruina asupra mor-
ii, pentru tâ> dup cum cele patru brae ale Cru-

cii se in ft se strâng împreuna prut centru/ lor. tot

astfel se menin coerente înlimea fi adâncimea,

lungimea t limea, adic vzutul i nevzutul

întregul creaiei".

Coninutul biblic i dogmatic al Tradiiei Apos-

tolilor a fost pstrai în Biseric prin succesiunea

neîntrerupt a succesorilor lor în har i în slu-

jire
1
*: „Discipoliii Apostolii Domnului, cu înelep-

ciunea pe care le-o ddea Duhul Sfânt, au artat

pnn puterea fî prin harul Acestuia lucrarea dum-

nezeiasc, iar prin mijlocirea minunilor lor i-au

scos din adâncul necunnafterii pe aceti nehuni

(Ps. 14, 1 1 i Hm adus vii la lumina cunotinei de

Dumnezeu. Lafel, dup acetia, succesorii lor în

har t în slujire, pstorii, învtorii, i-au luminat

[te cei care umblau în întuneric i i-au convertit, et

au primit harul lumintor al Duhului, puterea mi-

nunilor i cuvântul harului. Dar noi, dimpotriv,

care nu avem nici harisma minuni/or, nici darul

de a fi învtori, sa ne dm seama de aceste lu-

cruri care ne-au fost transmise pnn aceti inter-

prei ai harului i s le explicm, invocând pe
Tatlipe Fiuli pe Duhul Sfiim '\

Consensul Prinilor. Pentru Ioan Dumasehin,

acesta este un criteriu de ba/ când se verific

ortodoxia unei afirmaii teologice. „S nu accep-

tm s ni se predea o credin nou pe care tra-

diia Sfinilor Prini ar respinge-o" (Al). Pe de o
parte, exist o conglâsuirc de fond intre Prini,

adic ceea ce el numete „corul Pruiilor teofori**:

„Sfântul }/ dumnezeiescul Atanasie este martor

c triagitionul se refer nu numai la Fiul. ci la

Sfânta Treime, de asemenea, Vasîle. Grigont t
tot corul Prinilor teofori

,

\ Atanasie, Vnsile, Gri-

goric sunt invocai ea „martorii Si-
'- Pe de alt

parle, mrturia acestora nu este autonom, i/olal,

de aceea în doctrina Bisericii trebuie s fie inuta

împreun lp Vechiult Noul Testamenti cuvintele

Prinilor sfinii încercai" (Al).

Apelul la Prinii i la teologii anteriori este

frecvent în capitolul „Despre îngeri", loan Da-

maschin reia învtura din Scrierile areopagitice

despre eele nou fiine cereti, rânduite in nou
cete. în opera ^Despre ereaiunea vzut" ii eilea/a

pe S lanul Vasile ca „savant in Scriptura dumne-
zeiasc". De la Grigorie Teologul reia definiia

omului ca fiind, prin însi constituia sa caracte-

ristic, legtura dintre firea vzut i nev/ul. In-

terpretarea patristic este cea care confer au-

toritate unei afirmaii: „Unii i-au închipuit c
paradisul e<te sensibil, a/fii, c este spiritual. To-
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mi se pare c, dat fiimtfaptulc fiina umana
st creat in acelai timp corporalii i spiritu-

tor astfel t templul su sfânt trebuias fie. in

rlut timp, sensibili inteligibil, posedând aces-

Voita laturi.. Aadar, cred ca raiul avea aceste

tspectei vii tradiia Prinilor notri teofari

adevrat, unii învândc este sensibil, alii.

feste spiritual".

Sau: .Când mrturisim, urmând pe fericiii

masie i Chirii, cfirea Cuvântului s-a intru-

ani afirmm c Dumnezeu S-a unit cu trupul

aceast cauz, noi nu putem spune: firea Cu
iluliti a ptimit, cci n-a suferit in EI dum-
firea. Nai spunem ins; firea uman a suferit

finstas, fr s se îneleag prin aceasta c
tte persoanele au suferit.ci mrturisim c Hris-

a suferit infirea Sa uman. Zicând: afirea Cu-
nfttliri*, noi II înelegem pe însui Cuvântul Iar

wntul posed i ceea ce este comun firii si

v t e esW particular ipostazei Sale".

înelegerea i exprimarea teologica a erc-

Inci Ioan Damaschin d o mare atenie modului
care s-n dezvoltat Tradiia Bisericii prin expri-

iien i prin clarificarea învturii de credina. In

;s domeniu, contribuia teologilor Cfitc nece-

.
Unde gsim, întreab el, in Vechiul i Noul

itamatt i in Evanghelie cuvintele Treime, de o

n, sau unde gsim, in mod explicit, o singur
a dumnezeiriir sau, in termeni proprii, trei

toastase* ipostaza unic a lui Ilristos i dou fin /

t)t aceea* pentru c Prinii Sfini, pornind de la

cuvinte de valoare egal coninute in Sfânta Scrip-

tur, au definit aceste expresii, s le acceptm i
nm pe acestea i s respingem pe cei care nu le

accepta (AI).

Funciile teologici suni uiultiple* Teologul

compar diverse (corii exprimate. 14 Unii, de pild,

Crigorie Teologul, susin c îngerii sunt creai

inainte de orice fptur: «La început. Dumnezeu a

ndti puterile ceretii îngereti fi gândirea Iau

sa Jâcutfapt», zice acesta Alii spun c ei au
venit dup apariia cerului. Toi afirm ins c
i easta s-a produs inainte de zidirea fiinei uma-
ne Câtm privete, eu sunt de prerea Iui GtigQ-
rte Teologul. Cci trebuia s fie creat mai inti

flinta inteligibil, apoi firea sensibil i apoi. din

. ele dou, insui omul*'. Teologul stabilete în-

lnuire organica mire texte biblice care par dispa-

rate, inând seama de u dogm de credina gene-

ral. Fxcmplu: M Tai cei care n -aufost hotezaft in

Sfânta Treime trebuies fie rebotezai, cci, chiar

dac dumnezeiescul Apostol zice câ ttmH am fost

botezai in Hristos i In moartea Sa» (Rom.6,3),

totui, el nu spunec aa trebuiesfie i epicleza

Botezului, ci doar c Botezul constituie chipul

morii lui Ilristos, deoarece acesta, cu Întreita sa

afundare, arat cele trei zile deedere a tui Ilris-

tos in mormânt. Deci, a fi botezat in Ilristos in-

seamn a se boteza cei care cred in El, dar este cu
neputin s credem in tfristasjar afi învat a-L

mrturisi pe Tatl i pe Fini i pe Duhul Sfânt".

Taina Botezului trebuie s fie îneleasa într-un

context tnnitar: „Noi suntem botezai în Sfânta

Treime pentru motivul c cel care se boteaz are

ne mie de Sfânta Treime cas se constituieis se

menin, este imposibil, apoi. ca Cele trei Persoa-

ne ale Treimiis nufie împreun unele cu altele:

Sfânta Treime e indivizibil".

Teologul sublinia/ un aspect care nu este ex-

plicit în textul biblic, de pilda, capacitatea profe-

tici a omului, care d nume vieuitoarelor create

de Dumnezeu. FI poate clarifica înelesul unei

afirmaii: „Dac unii au numit pâinea i vinul

antitipuri ale Trupului l Sângelui Domnului, ca,

de pild. Vosiie leoforui nu te-uu numit aa dup
t fi eh au fost sfinite, ci înainte de a fi sfinite".

Alt exemplu; H Aceasta pâine reprezint gustarea

pâinii viitoare, care este sprefiin feptauston/".

Acest cuvânt «spre fiin» are sensul Bc de «ce va

sâ vina», adic ce aparine veacului viitor, tic câ se

ia spre pstrarea limfei noastre* într-un scas sau al-

tul, termenul desemnea/, în chip propriu. Trupul

lui Hristos, cci Trupul lui Hrislos esle duh de
via deoarece vine de la Duhul laclor de viat. LI

sublinia/â, în acelai capitol, importana unui con-

cepi teologic echivalent: ..Se folosete cuvântul

participare pentru c in ea tEuharistia) noi par-

ticipm la Dimmezeirea lui Ilristos. Se numete fi

cuminectur i este cu ade\xirat. pentru c prin

ea ne cuminecm cu Ilristos iparticipm trupu-

lui i dumnezeirii Lui. Prin ea ne cuminecmi ne

unim unii cu alii, pentru c ne împrtim dintr-o

singur pâine i devenim toi un Trup i un Sânge
al lui Hristos i mdularele altora, ajungând, toi

împreun. Trup al lut Ilristos".

TcologM Ibnrtulea/ concluzii ai crur funda-

ment biblic i dogmatic trebuie s lic evident;

, t Deoarece omul este îndoit, din trup t din su-

flet, de aceea ni s-a dat o îndoit curire prin

api prin Duh Sfânt Pe de o parte. Duhul Sfânt
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w înnoiete <tdup chip i dup asemnare** lui

Dumnezeu, iar, pe de altparle. apa. prin Harul

Duhului Sfan, ne cura trupul depcat yW elibe-

reaz de stricciune; apa îndeplinete chipul

marii, iar Duhul împrtete arvuna vieii"\ Sau:

„ Ceea ce este moartea pentru oameni, aceea este

cderea pentru îngeri; dup cdere nu mai exist

pentru acetia posibilitatea pocinei, nici pentru

oameni, dup moartea lor'\ A licori, aceste con-

cluzii suni for|ulc sau ipotetice: „S reinem din

aceasta c Tatl i Duhul Sfânt n-au participat

in nici tai fel la întruparea Fiului, decât numai
prin semne dumnezeieti, prin bunvoini prin

sfaturi divine".

Noiuni noi. In tradiia sa, Biserica exprim >i

dezvolt învtura sa comun în forme mereu noi

51 actuale, fie la nivel intcr-oriodox, fie la nivel lo-

cal, linnd seama de diversitatea situaiilor pas-

torale i culturale îu care triesc Bisericile locale.

In aceast clarificare contemporan necesara a

credinei, se pot folosi „noiuni ndf\ Ca exem-
plu, loan Oamasehin se refer Ia „lucrarea tean-

dric". noiune folosit în Scrierile areopagitice:

„Fericitul Dionisie. cu noiunea $a despre o lu-

crare nota (9Qiidrfc4
t
lucrare de care Hristos S-a

folosit in raport cit noi, nu suprim lucrurile celor

doua fin in sensulc a rezultat o singur lucrare

dm cea divin i din cea uman, dac arfi aa,
s-ar putea arunci vorbi i de o fire nou i unic
ieit din ce/e dou naturi* dumnezeiasc i ome-
neasc. Cctt dup Sfinii Prini, cele care au o
singur lucrare au i o singurfire. El a vrut s
numeasc astfel noutatea inexprimabil a mani*

festrii lucrrilor naturale ale lui Hristos, a peri-

horezei naturilor lui Hristos. care concura intr-un

mod inexprimabil una cu cealalt, adicfelulSu
de a aciona* strin i paradoxal din punct de
vedere uman, de neconceput dup fire, modul
acestui dar reciproc dup unire Cci noi nu
spunem cfirile sunt separate, nicic ele lucreaz
separat, ci c. in unire, fiecare lucreaz fu comu-

niune cu cealalt, ceea ce ti este propriu. El n-a

lucrat nici în mod uman lucrurile omeneti, pentru

cu FI nu era un simplu om 4 nici lucrurile divine

numai ca Dumnezeu pentruc El nu era un Dum-
nezeu golr ci El era in acelai timp Dumnezeu i
om. .. Prin urmare, aceasta arat lucrarea tean-

dric* Dumnezeu S-afcut om, deci El S-a ino-

menit, dar lucrarea Sa omeneasc era in ace/ui

timp dumnezeiasc, deci îndumnezeit tiu sepa-

rat de lucrarea Sa dumnezeiasc: lucrarea Sa
divin nu era aparte de lucrarea Sa uman,
fiecare din cele dou aprând împreun cu
cealalt... Exist astfel, zicem noi, o singur lu-

crare teandric a lui Hristos* iar noi înelegem

prin aceasta lucrrile celor dou firi ale Sale: lu-

crarea divin a dumnezeirii Sate, lucrarea uman
a umanitii Sale".

Stâmul loan Damasehin, fcând exegeza teo-

logic a Tradiiei, are liherlalea s afirme: „Saba-
tul const in odihna de pcat" (AI), Sau: ttNbi
spunem, încurajai de Dumnezeu Cuvântul intru-

fyat dist Fecioara, cfecioria a fost de la începuti
c ea afost înnscut in principiu in firea oume-

tttlor, cci din pmânt virgin a fost zidit omul,

adic din Atlam singur a fost creat £va. In rai.

fecioria era starea fireasc. Scriptura zice c
Adam i Fva erau goi i c n au resimit ruine*..

Cstoria a fost instituit anume pentru a evita

distrugerea i pierderea neamului omenesc prin

moarte; prin mistere de copii, neamul omenesc a

fost astfel pstrat«, . Celor care întreab: Ce sens

au cuvintele ahrhat ifemeie», ^cretei i v în-

mulii* {Fac.USh te vom rspunde: cuvintele

«cretei t v înmutfifix nu au In Vedete totdeauna

inmulfirea prin împreunarea conjugal Cci
Dumnezeu puteas facs se înmuleasc neamul
omenesci prin alte mijloace, dac tt ur fi pstrat

neclcat porunca Sa pân in sfârit Dar Dum-
nezeu, care in pretiina Sa cunoate orice lucru

înainte ca aceasta s se uxtmple. tiind cu ei vor

cdea in neascultare ji c vor fi condamnai ta

moarte p anticipând aceasta. El afcut brbatul

i femeia t Ie-a poruncit sâ creasc is se tumul-

feasc.„ Cu cat îngerul este superior omului cu

atât fecioria este mai mare decât cstoria
M

\

Separarea Ortodoxiei de erezie, Pornind de

la un principiu Urologie recunoscut, nu exist fire

neipostaticâ sau fiin nepersonalâ, cci alai natu-

ra uman, cal i dumnezeirea suni considerate în

1 postase sau persoane, Dainascliiu explic în ce

const eroarea monofiziilor: a confunda firea cu

persoana, chiar dup unirea firii umane i a celei

dumnezeieti. susjinund c Hristos arc o singura

naturi compus. Or, unirea naturilor nu se face

nici prin fuziune, cum susineau monofiziii, nici

prin atracie, cum afirmau nestoricnil „Ea devine

prin sintez, adic prin unire dup ipostaz, fr
schimbare, fr confuzie, fr alterare. Jur se'

parare <au îndeprtare: noi mrturisim: în dou
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t ture au desvârirea, un singur ipostas al

Mii lui Dumnezeu întrupat, spunând acelai

mtas este al dumnezeirii Sale i a! umanitii

Urmând cete doua naturi care sepstreaz

dup aceast unire. Noi nu le aezam totui

pcare in mod separat, ct unile unu in alta mir

n%ur xpostas comun Noi spunem c aceasta

este fiinial, adic adevrat i neinchi-

\ Fiinial, nu ca t când ar fi a singur na-

IHl
tompus, realizat din cele dou naturi, ci

f tmi/e una cu cealalt in mod propriu intr~un

matur ipostas compus, acela al Fiului iui Dumne-
E iar deosebirile lor esenialefiindpstratei

[loan Damasehin scrutea/a erezia lui Arie, res-

c ere/iile hristologice atribuite lui Dioscur,

RUiic. Sever, Nestorie. Diodnr, Teodor de Mop-

itta. H citeazâ pe Alanasie contra ereziei lin

>l mrie, pune sub semnul întrebrii milenaris-

I t teoria apoeatustazei susinuta de Urigen.

[oscsie formula lui Leontu de Hi/an (firea

n a lui Ii sus „sub/ist" In persoana Cuvan-

in lui Dumnezeu sau, mai bine zis, este „eni-

la/jaia** în aceasta), pentru a completa formula

oscul u lui Chirii de Alexandria: „o singur

a lui Dumnezeu, Cuvântul. întrupat". .Trupul

wulletul au fost create simultan nu mai întâi unul

boi cellalt, cum vrea aiureala origenist".

Biserica universala. Lste necredincios „acela

re nu crede potrivit tradiiei Bisericii sobor-

*eti\ cel care st contra a ceea ce Uiserica

ntfi. universali t catolic ne „înva11

. Mrluri-

Hea de credin autentic aparine Bisericii uni-

Rrsale, este propria ei Tradiie. Ortodoxia cre-

dinei se afl acolo unde eslc contiina Bisericii

biv ersale, exprimata, de pild, de ctre sinodul

ecumenic, Pe de o parte, aceast Tradiie, proprie

Ucrieii în loialitatea ei. asigur unitatea intern a

WK ti inci ortinJuxe in dezvoltarea ei istoric: „AS'

cultul*, \*ot popoare, rase, limbi, oameni, femei,

tineri, btrâni copii ii copilai, neam sfânt de

cretini: dac cineva v propovduiefe o alr

vaitgh$Be decât aceea pe care a primit-o Sfânta

iscncâ universal a Apostolilor. Prini/or i
stnoade/or i pe care a pzit-o pân acum. pe

acela s nu-l ascultai" (AX). Pe de alt parte,

I radîia este un tot eornun, ceea ce trebuie s cre-

dem i s facem împreun, ceea ce ine Biserica

universal ca pe un corp unii:

„

De aceea frailor,

s rmânem pe piatra credinei, in Tradiia Bise-

rica, fr a mura graniele pe care le-aupus Prinii

IKAIAT DE rKOIlH.lt DOCMATirA i KCUMEKICA

notri sfini; s nufacem loc celor careW sâf-
râmieze din nou i s distrug zidirea Bisericii

sfinte, universale i apostolice; dac vom permite

s lucreze ce/or care au acest plan, puin câtepu-

in trupul intreg al Bisericii va fi distnts* (AI).

Autoritatea sinodului ecumenic. Confirma-

rea unei învturi de ctre sinodul ecumenic are

valoare dogmatic, deoarece este chemat sâ re-

zume erediua comun obligatorie pentru unitatea

Bisericii. Desigur, sinodul confirm credina aa
cum ea este transmis de 1 radiia scris i oral,

liturgic a lîisericii. loan Damaschinul cilca/ im-

nul Trisaghion, confirmat de sinodul ecumenic în

forma lut corect: (t//i timpul sfântului i marelui

sinod ecumenic al IV-leo, acela de la Calcedon,

Trisaghionul afost cântat aa cum s-a transmis; el

este înscris tn actele acestui sfan sinad'\

Credina este mrturisit t celebrat de
poporul lui Dumnezeu. loan Damasehin n-a scris

un capitul special despre Biseric, dar Biserica

c realitatea care domin toat dogmatica sa, UI

vorbete, de pild, de „popoml lut Dumnezeu"
constitui) prin Rotez* în alt pane, Biserica e nu-

mit .jnaica noastr
4
* (Al), mireasa plin de fru-

musee >i de sfinenie (Cânt. Cânt. 4, 7) sau „locul

lui Dumnezeu", acolo unde slava Sa se manifest

i este celebrat. Risenea-kxa> eslc comparat cu

„sânul sfinit" în care ne putem întreine cu Dum-
nezeu. LI îndeamn „poporul Bisericii" astfel;

„ Turm sfânt a lui Hristos, popor al lut llristos
f

neam sfânt, poporul Bisericii, Hristoss v umple

de bucurta învierii Sa/e fi tâ v fac vrednici,

umblând pe urmele sfinilor, pstorilor t înv-
torilor, s v întâlnii cu slava Sa in strlucirea

sfinilor" (AI).

Principiu! prin excelen al dogmaticii orto-

doxe, care este uutenticiiaica mrturisirii de cre-

din, vine din fapntl c aceasta este integralii de

cultul public >i in doxologia liturgici a Bisericii.

Cultul public pstreaz Trtsagkianul in forma

ortodoxa, legitim; .. Cei care au scris Istoria bi-

sericeasc spun c in timp ce poporul din Con-

stantinopolfcea litanii pentru înlturarea unei

calamiti, trimise de Dumnezeu in timpul arhi-

episcopului Produs, s-a intmplat atunci s fie

rpii un copii din popor isfie instruit, in chip

tainic, tn cântarea Irtsaginonului, astfel: «Sfinte

Dumnezeule, Sfinte tare. Sfintefr de moarte,

miluiete-ne pe not\>, $i intoreându-se copilul, a

povestit ce i s-a predat i tot poporul a cântat im-
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nul întocmai: fi astfel $-a curmat urgia ". ScttftUt
lîdei - scnsus fidelium, adic receptarea eclezial
a dogmei i a teologiei, constituie un acccnl major
al Tradiiei ortodoxe.

loan Damaschin sublima/â nu numai credina
dogmatica pe care o mrturisim în comun. Tradiia
Bisericii* ci i credina ca atitudine existenial
l"a| de Revelaia Iui Dumnezeu, ea mod de a în-
elege realitatea in lutaiilatea ei; „Nu exist mân-
tuire tn afar de credin; credina susine totul,
umanuli spiritualul Fr credin, agricultorul
n-ar deschide brazdele pmântului, nici naviga-
torul n ar încredina viaa sa unui lemn fragil i
luriihr mrii, nici solii nu s-arfgdui ttnuralfu-
U, nici nu sar realiza ceva in via Prin credin,
noi înelegem c tot ce este venit din nefiin la
existena seface prin puterea lui Dumnezeu, prin
credin noi ne cluzim in mod udtfvrat tn lu-
crurile dumnezeieti fi omeneti**, fn alt parte,
ci zice: ..Frate, cretinul se definete prin ere-
ainâ; cel care înainteaz prin "credin mult va
câtiga: cel care se disput se aseamn cu valul
mictor al mrii agitate i btute de vm. de
aceea nu se va alege cu nimic. Cci prin credin
toi sfinii au plcut lui Dumnezeu. S primim deci
frudifia Bisericii in simplitatea inimii t nu prin
raionamente incurcate" (Al I,

Metoda teologica propus de loan Damaschitu
aa cum reiese din textele citate, red. într-un lei.

spiritul propriu Ortodoxiei. S subliniem, in eon-
clu/ie. o îndoit orientare ce ni se paie decisiv
pentru teologia ortodox actual:
Aa cum a demonstrat în Aprarea icoanelor*

coninutul credinei pe care Biserica o mrturisete
eslc la Tel cu coninutul ieonomiei mântuirii, ftdicfi

prezena i intervenia Iui Dumnezeu in istorie,
prin asumarea umanitii in Persoana Fiului Su
iulrupat, prin venirea în lume a Duhului Sfânt,
prin zidirea vzuta a Trupului lui Hrislos. poporul
lui Dumnezeu cel nou, Biserica, manifestare antici-

pat a împriei care va s vin* Biserica face vie
aceast iconomie. de la creaie pân la învierea in

turneu care va s vin, în i prin Tradiia sa slant.
De aceea, teologia ortodox nu este în nici un lei

pentru relalivizarea doctrinei de credin, nici pen-
tru dematerializarea ieonomiei mântuirii.

Biserica apoi propune Tradiia comun nece-
sar pe temeiul Sfintei Scripturi i al învturii
Apostolilor, ea element de coerena organic i
unitate dogmatic. Prinii Bisericii i-au verificat

propna lor teologie având în vedere aeesl criteriu:

a pstra Tradiia comun obligatorie, ceea ee
cretinii Irebuie sa mrturiseasc în comun si sa
Tac împreuna. Aceasta este i disciplina dogma-
tic a sinoadelor Cci, dei au folosit un maFerial
patristic foarte bogat i divers, sinoadele au for-

mulat, în sens dogmatic, credina comun care
ine Biserica împreun. Iile n-au înregistrai toate

colile de teologie i opiniile care circulau ui acea
vreme, nici n-au citat în mod particular un Printe
sau altul. De altfel. în cursul istoriei bisericeti,
unele opiuni teologice au fosi pierdute. In fond.
Riserica a reinut ca Tradiie sfânt mrtui isirea

de credin comun universal, mrturisire care
poseda o autoritate dogmatica unic. Fcând
aceasta, ea n-a eliminat articularea teologia is-

toric i local a acestei Tradiii comune. Biserica
a încurajat interpretarea mereu nou i actual a
sensului acestei Tradiii pentru fiecare timp i *i-

ItWie, Opera Sfanului loan Damaschin este un
exemplu. Aceast interpretare poate lua forme di-
verse, dar ea este necesar i continu. Exist un
-,magisteriu'\ o harism a teologiei, care c aciunea
de a medita permanent asupra teojaiuci, m\\c\\ a
prezenei lui Dumnezeu in istoria lumii. Dar, aa
cum Biserica înva in numele Evangheliei lui
Hrislos, tot aa, leologia propune în numele Bi-
sericii. Aceasta este regula Prinilor Bisericii, re-
gul pe care ei înii au respectat-o.
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///. înelegerea i dezvoltarea teologic a doctrinei

CVc/i: - Tradiie yi «dezvoltare* in teologia or-

Ortodo*ia,XXV(l973),nr. l.pp. 1X-38)

I. Nici Didahia Apostolilor, nici Simbolul din

ii epuizat tradiia de origine, reinut. Mai

ii. , Ic au lsat o poart deschis pentru mulli-

interprelri rezultate dinpredicarea Lvanghe-

.
jn alte contexte culturale. Accasl dezvoltare

Armar. 11c prin indigenizarea F.vangheliei în

Juri particulare, fie prin exegeza biblic i prin

Kia teologic «iu prin cateheza mistagogicâ,

•.•.! tcut totdeauna într-un sens unic, lr contra-

i devieri. în cuzurî excepionale, când pozi-

,u aprut discordante, punând în pericol uni-

i integritatea credinei apostolice. Biserica a

venit prin sinodul ecumenic. Acesta a încercai

deosebeasc Ortodoxul «le erezie, dar a inut

lu,i cont. de pild, de exegeza diferil a Bibliei

tala alexandrina i cea anlioluanâ). lsând s
Ide undiii diverse care se îmbogeau reciproc.

I n mi | locul secolului V. Sinodul de Iu Calce-

n451) este convocat s se pronune eu privire

[octnna hrislologic comun, Formula accep-

i! !
isus Hnsios dup întrupare di-stingem per-

on i hypoktasis) Fiului lui Dumnezeu, Unul din

ime. "care asum dou naturi în mod insepara-

bil dar fr confuzie: cea divina {comun per-

ii -lor Treimii) i cea umana (comun tuturor

Erncnilor). n-a fost primit de toate Bisericile.

Astfel, s-a creat prima separare in sânul Bisericii

dive doctrinare. Astzi, dup dialogul cu Bi-

ricile vechi orientale care n-uu acceptai doctrina

jfelolofiicfi de Iu Culccdon. se înelege mai bine

i,i ,i abuzat de autoritatea sinodului, tcând din

neialcedonicni o categorie de eretiei - monofiziii.

Se recunoate azi c „monofizismul" io singur

l'n c : icestora este de ordinul terminologiei hrîslo-

Egice. deoarece dogmu-învâlturii este aceeai,

l'iin ;inalogie. se poate spune c separarea între

Ortodoxie i erezie devenise relativ, tocmai din

bau/a vocabularului nepiecizal. In plus. ereziile

au fnst în mod precipitat declarate „antiniceene" i

condamnate ca anomalii în corpul Bisericii, din

c.iu/â c fuseser adoptate de Bisericile de la pe-

iik'iia impenului. care nu acceptau autoritatea im-

nei lalâ. Desigur, erezia care înseamn alegere rupe

ii cu

comuniunea eelezial. adic, condiia de cunoa-

tere a adevrului revelat.

2. S reinem câteva momente impnrtame din

constituirea i evoluia curentului „ortodox";

- Constituirea ritului „bizantin" (sec.Vl-VUl),

în care locul principal îl ocup liturghiile bizan-

tine, rit care a jucat un rol capital în meninerea

unitii cultice i spirituale a Ortodoxia.

- Sinteza dogmatic fcut de loan Damaschin

(sec. VIII) i. mai ales, rspunsul su teologie Ia

criza iconoclast icâ.

- Contribuia teologic a patriarhului Folie (820-

895) i, mai ales. enciclica sa din 867. in care îl

acuz pe papa Nicnlae I (858-867) de erezie.

- Sinodul din 879-880. care îl recunoate din

nou pe Folie i deci declar reconcilierea cu Bi-

serica roman i.papa loan al VHI-lca. 872-889)
;

- Activitatea misionar în F.uropa central a

frailor Chirii t 869» i Metodiu ft 8841 - „Apo-
lolii slavilor". Irimii de împratul bizantin Mi-

hail al IU -lea. la cererea prinului Ratislav eca,

860) al Moruviei. Chirii predic în Moravia, Me-

todiu. în Panonia: ei (Caduc texte în slavon, inven-

tând alfabetul glagohtic. forma veche a alfabetului

chirilic. Dup invazia maghiarilor în Moravia.

ucenicii lor au fost izgonii de catolici în Bulgaria,

unde au introdus crile în limba slavon.

- La începutul mileniului al îl-lea. in 1054,

cretinismul u cunoscut cea mai profund ruptur

din islnria sa. intre episcopul de Roma i patriarhul

de Conslanlinopol, primaii celor ,.dou Rome",

intre Occident i Orient. La originea schismei din

1034 exista motive teologice (introducerea ne-

conciliar a clau/ei „i de la Fiul" (Filioquc) în

Crezul din 381). cu i faclori neteologici (impor-

tana politic a Romei, centrul Imperiului romani.

- In secolele Urmtoare, schisma iniial s-a

airravat i a fost sancionat de ambele pri: ex-

comunicri, excluderi, întreruperea comuniunii

euharistice, nerecunoalerea fainelor i a Preoiei.

Se ajunge, astfel, la o situaie de criz grav: pe de

o parte. Bisericile separate se refer mereu la

acelui punct de plecare istoric. Biserica Cinci-

zeeimiL fiecare revendic originea apostolic (Apos-

tolul Pomi, primul episcop al Bisericii Romei;

Apostolul Andrei, fondatorul Bisericii din Con-
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slanlinopol), ambele accept aceeai Biblie cre-
tin i tradiia sinoadelor ecumenice (325-787);
pe de alia parte. Bisericile separate au elaborat
referine confesionale i tradiii liturgice par-
ticulare, unele divergente i eliiar anli-ecumenice.
Astfel, Bisericile s-au instalat confortabil in situ-

aia lor izolat, fiecare venerând propria ei memo-
rie, istorie, autoritate i structura de unitate. HIe ac-
cept în mod tacit aceast coabitare de memorii
suprapuse i tradiii paralele, simultane. Iar un
efort anume de integrare. Dei exist proiecte de
unire (sinoadele de unire: Lyon, 1274; Ferrara-
Flurcna, 1439. reali/ale sub presiunea factorilor
politici), rezultatul este negativ: comuniunea euha-
rislic între cretini ou mai este posibil.

- Rezistena împotriva sinoadelor unioniste
(Lyon. 1274; Fcrrara -Florena. 1438-1439), care
aveau un caracter anliortodox. Ternele dezbtute
la Florena au fost: purcederea Duhului Slnt ,.i
de la Fiul"; folosirea a/îmelor Ia liuharislie. duc-
u*toa despre purgatoriu; primatul papei asupra lii-

seiicii. De altfel. Sinodul de la Constant înopoL
din 1459, linul sub Cihenadios Scolariu - cel dinti
palriurh dup cderea Conslauiinopolului

f 1453), a
respins unirea de la Florena, cu loate c «ceasta
fusese recunoscuta de împiatul loan al VHl-lea
Paleulogul. Pnlriurhul Cihenadios a scris o mrtu-
risire de credin pentru a deschide dialogul cu
musulmanii.

- Înnoirea isiuast din secolul XVI. care a con-
dus la formarea teologiei bizantine, din care fceau
pane mari teologi i mistici, ca Maxim Mârturisi-
tOful (secVTI), Simeun Noul Teolog (scc.XI). Gri-

Erie Sinailul i Niculue Cabasila (t 1363) (sec.
V). Grigorfe Palamu (f 1359), arhiepiscopul

Tesalonicului, a precizai doctrina despre distincia

între esena Iui Dumnezeu, inefabil i inaccesibili

Spiritului creat i energiile divine necreale, prin
care omul se împrtete direct de viaa dumne-
zeirii - doctrin aprobat de Sinoadele de ta Coo-
slaniinopol, din 1341. 1347 i 1351.

- Sub influena Ortodoxiei neopatrislice din
secolul XIV, care arc i un caracter defensiv în
faa teologiei scolastice latine, se încearc i o
oarecare disociere a Bisericii de imperiu, deoarece
termenii „simfoniei" stabilii de împratul Iustin ian

(527-5651 deveniser prea rigizi.

Sinodul de la Conslantinopol. din I4S4, fixea-

z Mirungcrea ca modalitate de primire la Orto-
doxie a catolicilor.

- Doctrina despre Sfintele faine capt o forlm definitiv, mai ales. datorit lui Simeon al Tel
salonicului tsec. XV). în secolul XVI. Reforma
protestant se detaeaz de catolicismul roman ca
intenia de a repune Biserica istoric i Tradiia
acesteia sub autorilalea Bibliei istila Scriptura J
iar mântuirea omului, în dependent de harul lui

Dumnezeu (sola gratia).

- Di lata Conira-Reformei, care ataca indirecl
Orientul cu inlenlia de a detaa Ortodoxia dd
provinciile rsritene, teologia ortodox ia un pru-1

militat caracter defensiv si polemic. în care se fn-l

scriu opere, cum sunt: Comentariu/ critic asupral
Protestantismului, de patriarhul Iercmia al Il-leaJ

în rspunsul dat teologilor luterani de Ia Tubingeo I

(Melanchtun trimisese patriarhului, in 1 573- 1 574,
Confesiunea de la Augsburg, in limba greac); ol
prezentare a Ortodoxiei, lcutâ de patriarhul dq
mai târziu al Alexandriei. Mhrofan Krilopoulofl
(1630-1639), într-o Mrturisire de credina ( 1625 >.

adresat teologilor protestani din Hclmstad
- In 1629, patriarhul Chirii Lucaris al Alexan-

driei public, la Geneva, o mrturisire de credin
în care îi însuete principalele doctrine ale caî-

vinismului. O serie de sinoade locale condamn
|

aceast mrturisire: Constontinopol (1638). Kiev I

(1640). lai (1642), Ierusalim (1672). Conslan-I
tinopolU69l).

- Mrturisirea ortodoxa a lui Petru Movil
i

mitropolitul Kievului ti 633- 1646). discutat si

îndreptat de Sinodul de la îai. din 1642. este
tradus in grecete de teologul Melclios Sirîgul.

aprobat de Sinodul de la Omstanlinopof din 1643.
- Mrturisirea de credin a patriarhului Dositei

ji adele Sinodului de Ia Ierusalim (1672) resping
ideile calviniste i ale teologilor din Tuhingen.
Acelai patriarh public în România o colecie de
texte teologice bizantine. Criticate pentru motfvul
ta jr cnnint inllucn|e ipusenc (de N Gluho-
kovsley i G. Florovsky). mrturisirile de credin
din secolul XVII propun un rspuns ortodox i un
mod de a dialoga Ia acea vreme cu confesiunile
neortodoxe.

- Splam! Milescu scrie Sielfu Orieutalis (Paris.

1669), cu intenia de a rspunde la disputele teo-

logice ale vremii tîn favoarea concepiei juridice
despre justificare).

- Sinoadele locale dui secolul XVII ( lai. 1642;
Moscova, 1666-166" i Ierusalim. 1672) au adus o
contribuie important Ia redescoperirea naturii
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„jieniale a bisericii i U punerea în valoare a

flerului dinamic al Tradiiei, care n-a fosl tol-

in.i si preluiindcnea îneles in mod coreei.

Jul de la Moscova îi condamn pe „vechii

jieioi". care reduceau Ortodoxia la o religie

listai Sinodul din 1691 se line contra logo-

li loan Karyophilos, care predica doctrina

list despre Euharistie.

l-Mimarea Bisericilor uniate (sau greco-cato-

j realizeaz prin presiunea imperiului catolic

,'olonia i din Austria, in regiuni ortodoxe

1 596; Uzhgorod. 1646: Mukacevo, 1664:

foii vania. 1 700). Rezistena ortodocilor a arâ-

U numai c Orientul nu poate fi considerat o

diocez roman, dar i c exist o con-

:ie de fond între sislcmul Bisericilor locale

tferil i sistemul papal, în Apus. Un sinod ni

hârtiilor orientali, din 1755. declar invalid

ui latinilor i armenilor, de aceea, acetia

. fi primii la Ortodoxie prin rebotezarc.

• In 1721 Petru cel Mare înlocuiete patriar-

il Moscovei cu un sinod diligent, sub supra-

herea unui procuror laic, reprezenlanul au-

hîi imperiale.

- Fihcatia, marca colecie de texte de spui-

jitalc, apare la Veneia în 1792. fiind scris de

re Nicodim Aghinrilul (1748-18081. canonizat

9*5. împreun eu Macaric de Corint. Stareul

.
la Mnstirea Neam, Paisic Veliciknvsky

|72.VI794), traduce în slavon lihealia (Do-

hubie), care apare la Petersburg. în 1793 i
:uk ,t salvai ortodoxia rus de latinizare.

Pe altfel. în secolele XV11I-X1X\ teologia Or-

mdoxâ sufer o puternica influen latini/ant.

pje s-a ivit nu numai la Kiev, sub influena co-

loi catolice din Polonia, ci i în alte centre orto-

doxe din rile balcanice.

în 1848, patriarhii rsriteni public o enei-

fclu în care condamn ..papismul" ca erezie, ca

[rspuns ld apelul pupei Piu.s al IX-lea. în acelai

. patriarhul Antim. în rspunsul daL în 1894.

Io enciclica papei Leon al Xtll-lea, Predam Gra-

mtationis, condamn dogma catolic despre „ima-

rulata concepie" i tea despre „infailibilitatea

l'i'jtlilical".

- Apariia unor Catehisme în literatura rus.

tcuse de milropoliln I- ilarei Drezdov (1 1K67) i
Pluion Levshin (t 1812).

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATIC* SI ECUMENICA

- Alcxei llomiakov public: L 'Eglise latine et

Ie protestaiitisme au poinl de \ve de l'Egiise

d 'Orient, havaanae, I872.

- Apeluri la unitatea cretina universal: Enci-

clica Patriarhiei ecumenice din 1902 i din 1920.

- Congresele Facultilor de Teologie, organi-

zate la Alena (1936, 1976) i la Bucureti (1996).

- în 1948. ia fiin, la Amsterdam. Consiliul

Ecumenic al Bisericilor, cu participarea ortodoc-

ilor. Din 1961, toate Bisericile Ortodoxe locale

sunt membre ale Consiliului.

- Starea de schism dintre primaii Bisericilor

din Roma i din Constantinopol (1054) este ridi-

cat printr-un act de „dreptate i iertare reciproc"',

iniiat de patriarhul ecumenic Aleiiagoras i de

papa Paul al V 1-lea. în 1965.

- Tomos Agapis (Cartea iubirii), publicat în

1971. conine documente schimbate intre Vatican

i Patriarliia de Cunstanlinupol, in perioada 1 958-

1970.
- Publicarea unor sinlc/e dogmatice; Punaghio-

lis Trcmbelas (1967) i Dumitru Stniloae (1978).

Problema principala care preocup a/i teologia

urtodnxâ este prcgfitirea i inerea „Sfântului i

Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Rsritene'.

Ideea convocrii unui Sinod pan-ortodox a fosl

pus în circulaie. în 1930. de ctre Comisia pan-

ortodox. care s-a reunii la Mnstirea Valopcd

(Muntele Alhos). La iniialivu patriarhului ecume-

nic Alenagoras. o serie de conferine panortodoxe

au fost organizate în scopul de a stabili i pregti

temele pentru sinod: Rhodos - 1961. Rhodos -

1963. Rhodos - 1964. A patra conferin pan-

orlodox (Chambesy - Geneva. 8-15 iunie, 1968) a

hotrât s retin numai ase teme din catalogul

propus de întâia conferin de la Rhodos ( 1 96 1 1 i

de a de a pregti sinodul nu prin intermediul unui

„preconciliu", ci prinlr-o serie de conferine pre-

conciliare. Cea dintâi conferina panortodoxâ pre-

conciliar (Chambesy. 21-28 noiembrie. 1976) s-a

ocupat de revizuirea ultimi a catalogului de teme,

aprobat de prima con Cerin de la Rhodos ( 1 96 1 ) i

redus de a fV-a conferin de la Chambesy ( 1968).

recomandând pentru agenda viitorului sinod ur-

mtoarele zece subiecte; diaspora ortodox, auto-

cefalia i modul in care se proclam, autonomia i

modul in care se proclam, dipticele, problema

unui calendar comun, impedimentele la cstorie,

adaplarea normelor bisericeti cu privire la post.

relaiile Bisericilor Ortodoxe cu lumea cretin.

35



pjt PHcm \m x ion bria

Ortodoxia ri Micarea ecumenic, contribuia Bi-

sericilor Ortodoxe locale la realizarea idealurilor

cretine de pace. de libertate, de fraternitate i
de dragoste intre popoare i la înlturarea dis-

criminrilor rasiale. Toate aceste subiecte au fost

studiate la Conferinele precunciliare inute ta

Chambesy, în perioada 1976-1990.
- Patriarhii i primaii Bisericilor Ortodoxe

s-au reunit Ia Istambul, in 1992 i Ia Patmos. în

1995 (fr patriarhul Moscovei) i au adoptat
mesaje importante, mai ales, eu privire ta Micarea
ecumenic. Mesajele nu fac meniune nici de pre-

gtirea, nici de data inerii Sinodului panortodox,
3- Ca tradiie dogmatic. Ortodoxia îi are r-

dcinile în Rsrit i, într-un sens istoric, este iden-

tificat cu marea sintez patristica greac, adic,
cu articularea edificiului teologic, liturgic i cano-

nic, pe ba/a regulii de credin apostolice. în pe-
rioada sinoadelor ecumenice. Desigur, nici teolo-

gia patristica, aici Ortodoxia nu pot \^\ limitate la

aceast perioad, deoaicce Tradiia este într-un

continuu proces de interpretare si de actualizare.

Aceast perioad se ta aici numai ca un termen de
comparaie. De aceea, orice ruptur în continui-

tatea cu Tradiia apostolic a losl considerat ca o

corupie sau ca o abandonare a QrtodoxUti
f
care

poates ia forma unei ere/ii. fie forma unei ..con-

fesiuni
4

reparate in timp ce Ortodoxia îi justific
dogmele prin aceast continuitate apostolica i pa-

tristica, celelalte Biserici sau confesiuni suni* într-

un fel Sau altul, ieite dinlr-un act de separare, act

in care ele i-au formal tradiia confesional pro-

prie. Astfel, Bisericile orientale sau necalcedo-
nicne au aprut in secolul V, în momentul contro-

verselor hrislologice. Biserica RofflAao-CatoUcl
se constituie ea eniitate bisericeasc in perioada
1054-1205; din punct de vedere confesional, Ca-
tolicismul se definete ea tradiie teologic pro-

prie, în raport cu Protestantismul, la Conciliul de
la Trident (15453). Bisericile ieite din Reforma
protestanta din secuiul XVI; luteran, anglicana,

reformata* pte/biterian au fiecare o tradiie con-
fesional deosebit, în sânul Protestantismului

s-au produs o sene de convenii confesionale; con-

gregaionalitii i baptitii. în secolul XVII; meto-
diitii, in sec XVIH: micri i grupri cu caracter

cretin tar identitate confesional definit, aprute
în secolul XIX, cum ar fi Discipolii (Quaquers) $i

Armata Salvrii,

Teologi, opere i curente teulugicc

în diverse Biserici locale

4. Teologia greac. Cel mai cunoscut tcolufl

grec din a doua junilale a secolului XVI este pal
triarhul Alexandriei, Meletios Pigas< 1537-161)1)1

HI a condus o micare împotriva catolicilor - can
reuiser s formeze o lliscnc unit slav ini

Ucraina, sub stpânire polonez, dup unirea de

Brcsl, in 1596 - i a scris o lucrare polemica anti-

latin: Despre adevrata Biseric i adevitrulum

et cap Prima parte a secolului urmlor este doini-]

natâ de controversa provocat de apariia, la GencT
va, în 1629, a unei mrturisiri de credin de tenj

dina calvinista, care nega infailibilitatea liiMrriciâ

accepta numai dou Taine i respingea tmnssuh-J
stanicrea i eficacitatea obiectiv a lutelor, muri
turisirc alrihuit lui Chirii Lucaris îl 572- 16381. îrp

aceast dispuiâ, au fost angajai Melctios SirigutJ

Petru Movil i Dositei al Ierusalimului, ultimi™
autori ai unor „Mrturisiri^ ortodoxe Seria aeestop
texte simbolice ortodoxe fusese început de pa-

triarhul Alexandriei, Mrlrofan Critopulos (1633a

16391, cu Mrturisirea de credina
{ 1 589 L în cun^

se observ uncie inlluene protestante (accept nu-

mai trei faine), scris la cererea profesorilor de Ia]

Universitatea dm HelmsladL
Melctios Singul (1585-1650) seric, in 1640* Ol

Respingem a Mrturisirii lui Chirii Lucaris. pu-

blicat de Dositei Ia Bucureti, în 1690; ia parte la]

Sinodul de la [ai (1642). ca trimis al patriarhului

ecumenic Partcnîos I *i traduce, în 1643. in limba

greac, Mrturisirea ortodox a tui Petru Movil,
Ia care face unele îndreptri (în special, la capi-
tolele despre respingerea purgatoriului >i despre
epiclci- Patriarhul Ierusalimului Dositei 1 1641-

1707) este cunoscut, mai ales. prin Istoria pairi-\

arhihr lertisalimutut. publicat de Chrysantos No*
taras. sub titlul Dodekahtblos (Bucureti, 1 7 1 5 l. în

1666. fiind miuopolit de Cczareea, esle trimis ca
exarh în România, unde tiprete numeroase com-
pendîi de scrieri cu subiecte antiromane i an-

tipmlcstantc: Tomtd împcrii (lai, 1692); To-

mul iubirii (lai, 1648); lomul bucuriei (Râmnic,
1705). De asemenea, tiprete: Respingerea ero-

rilor calviniste ale tui Chirii Lucaris. de Melelios

Sirigul (Bucureti. I6#0l i Mrturisirea lui Petru

Movil, Iradusâ j îndreptat de Melctios Sirigul

(Snugov. 1699), In Mrturisirea sa de credin,
care apare ca a doua parte a Actelor Sinodului din
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Mlmi (1672). el d o explicare Iridcntin pre-

Mi cuharistice. folosind termenul de ..transsub-

Kcrc". adic metousiosis. împotriva careu seB loan Cariolîlos. acesta fund încuraja! i
Rnlim Ivireanul. De altfel, este epoca în care

Bgii greci încep s lie atrai de teologia apu-

H, fie de cea latin, lie de cea protestant. De

Bi. printre latinofili {latinofrona) se numra
Diac Bulgaris. cate public un Catehism ia

. 1 1. in 1681, i Paisios Ugarides ( 1609-1678),

Bri- i.a predicator i teolog în Moldova i la

r\ în schimb, loan Cariofilos V\ 1645) ia apra-

lui Chirii Lucaris i scrie contra doctrinei

Itwihslanlierii. iar (lie Mimat I1662- 1 714) - au-

unei colecii de Didahii, publicate la Veneia,

720 - scrie o lucrare pnlcmicâ împotriva pri-

lului papal. Piatra scandalului, publicat de

Sitei, iii Tomul bucuriei t Râmnic. 1705).

în ocolul XVIII, influentele metodologiei apu-

ic se Iac din ce în ce mai simite în teologia

Mcâ. mai ales. prin lucrrile lui liugenios Bul-

ris 11717-1806) i Nichifor Theolokis (1736-

LHi). ambii fiind invitai s lucreze în Biserica

unde au adus aceste influene. Cea mai im-

fftanlâ lucrare u lut liulgaris este Iheohgikon.

ibhcat la Veneia- in 1872. un manual de dog-

Halit dup metoda scolastic. Unul dintre uce-

u .icestuia este Atanasie de Pros (1723-1813).

Xrc scrie Fpitome - manual al dogmelor credinei

Kcipzifi, 1806). Midiilor Theutokis este cunos-

Kui prin Kiriacodromion, o colecie de comentarii

tevanglieliile duminicale, tradus i publicat in

(luate Bisericile ortodoxe.

Revenirea la sursele tradiiei ascetice se face

Urm Macariits de Corint i prin Nicodim Aghio-

ntul. care colaboreaz la editarea a dou colecii

importante de texte patristice: Fi/ocalia (Veneia.

1782) ?i Energetîkos (1784). Macarios compune

/ im«nariott, care cuprinde vieile sfinilor i mar-

Ilrilor greci, iar Nicodim editea/â. în 1800, Pi-

da/ion, cea mai importanta colecie de canoane, i
Inidticc sî adapteaz, dup Loren/o Seupoli, Raz-

boiul nevzut (Veneia, 1796). Curentul tradiio-

nalist este reprezentat de hustratios Argenii, care

s^ rîc o serie de tratate combtând doctrinele catoli-

cismului (a/ima. purgatoriul, primatul papal), cel

nun important fiind Fncliiridion, cu privire la Bo-

tei: iConsiantmopol, 1756), în care respinge Ro-

tezul catolic deoarece este svârit prin stropire, nu

prin cufundare.

IHMAl DE TEUfcOGtt IKMÎM.VIICÂ l BCCMWH \

Autocefalia Bisericii Ortodoxe greceti, obi-

nut in 1833 i recunoscut in 1850. a fost su-

biectul unei lungi dispute între Theoclitos Farma-

kidis (* 1 860), partizanul autonomiei bisericeti, i
Constantin ECOOOmos (| 1857). cure este conlra

aulonomiei fa de Patriarhia F.cumcmc. deoarece

Bizanul ur fi o instituie permanent. în 1837 ia

fiin Facultatea de Teologic din Atena, iar în 1 844.

cea din llalki: cea din Salonic se deschide abia

în 1942.

începutul secolului XX coincide eu apariia

unor mari lucrri de teologie sistematic i moral,

care au avut un rol determinant în orientarea ullc-

rioarâ a Ortodoxiei elene: J. Mcsoloras, Simbolica

Bisericii Ortodoxe Rsritene (4 voi. Alena, 1 901 -

1904); Zieos Rossis, Sistemul dogmatic al Bise-

ricii Ortodoxe (VOM, Alena, 1903); Chrislos An-

drutsos, Dogmaticii Bisericii Ortodoxe Rsritene

(Atena. 1907) i Simbolica (Atena. 1930); Con-

stantin Diovouniolis. Critica dogmaticii lui An-

drutsos (Atena, 1907); Dimilrios Balanos. Intro-

ducere în cunoaterea teologiei (I90f>) i Tainele

Bisericii Ortodoxe (Atena 1913). La Congresul

Facultilor de Teologie de la Atena (1936), leo-

lotn'a greac este reprezentat de o seric de ilu-

irf profesori de teologic, in fnititc cu Harnllcar

AlfVisatOS, preedintele congresului, care constat

totui c\isteii|a unei literaturi teologice greceti

primit din ,.a dOUB mân", adic din surse strine

Ortodoxiei.

Ultimii reprezentani ai acestei generaii suni

P.N.Trembclas, care public Dogmatica Bisericii

Ortodoxe (3 voi, 1959-1961, tradus de O. Du-

mont în Bditions de Chevetognc 1969) i loanncs

N. Karmuis, care. in afar de studiile despre Mr-
turisirile de credin din secolul XVII, despre

Ortodoxie sî Protestantism (1938). Ortodoxie i
Catolicism (1964-1965), Ortodoxia i Veclti-Ca-

tnlicii ( 1 966 ), public în dou volume Monumen-

tele dogmatice ii simbolice ale Bisericii Ortodoxe

(Atena, 1952-1953 i Graz, 1960 i 1968).

Generaia de teologi greci moderni a fost con-

dus de Nfltos Nîssimis ( 1924 - 1985) fin gr. Exis-

tenialismul i credina cretin - 1956; Prole-

gomena la gnaseologiu teologic - Alena, 1965;

Filozofia religiei i teologia filozofiei - 1965», care

a introdus tematica ecumenic în teologia orto-

dox {Die Theologie der Ostkirche in Oekume-

nischen Dialog. Klrche und Welt in Ortliudoxer

Siclit. 1968; Type and Probtems of Ecumenica!

Dialogue. 1977). In afar de studiile profesorilor
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de specialitate; Sava Agourides (Noul Testament).

G. Mantzarides (etic), E. Thendoru (liturgic),

V» Istavridis (ecumenism), Y\ Phidas (drepl cano-

nic), Anastasios Yannoulatos (misiune). Ll ;on*
uiulis (liturgic), P» Vassiliadis (teologie biblic),

Cyrile Argenti (ectunenism'k aici se pot aduga
teologii din Statele Unilc (Holy Cross Schonl ol

Theology, Bnmklinc): Stanley Harakas (elieâ),

Theodor StytiaaOpGulofl (tculogic biblic), Alki-

vtadis Calîvas (liturgic)* kmmanuel Clapsis (dog-

matic). Pe lâng editarea textelor patristice care a

luat un nou avânt dalnril lui P. Chrixtou i P.

Nellas, contribuii noi in teologie au adu*: loan

Roniauidis (Desprepcatulstrmoesc* gr,, 1956);

John Zizioulas (Despre unitatea Bisericii in Eu-

haristie i episcopul in primele trei secole. Alena,

i>r., 1965): Apostolic Continuitv u/u/ Oriwdox
Churck 1976; Ecclesial Beeinfr 1979; The (ocol

Church in a Eucharistic Perspective* 1977; Vcrite

et communion dans ta perxpectiw de ta pansee
patrisfitpte grecque* 1977); Christos lannaras {De
l'ahscnee et de l'inconnaissance de Dieu, Paris

197 1 ; Coninutul ontologic ai conceptului teologic

de personalitate, gr. 1970); Metafizica corpului

dup Sfânta/ loan Sciwand, gr. 1971). Tut aici,

trebuie s fie menionate numele unor autori care

au tralal probleme ecumenice: Kmilianos Timi-

adis (Lebendige Qrthodoxie* 1960; La Place de
l'Orfiiodoxie dans le Kfouvement aecwnenique.

1969; Penumatologia ortodossu: The Centra/tiv

of tlte Holy Spirit in Qrthodt* Wnrship, 1978;

Lectures on Ecclesiology\ 2 vnL, Jocnsun, 1992);

Methodios Fooyas ( The Persan o/Jesus Christ i/t

tlte Decisians ofthe Ecumenica! Councils* 1976);

Maximos de Sardes (The Oecumenical Patriar-

chute in tlte Orthndax Church, Salonic, 1971);

Damaskinos Papandreu (articole despre Sinodul

panortodox); Kallistos Ware {The Orthodox
Church, 1967): Huslralios Argenti {The Orthodox
Way\ 1979); Philip Shcrrard (The Greek East and
Latin IVest, 1959; Constantinople Iconogrophy of
a Sacred Cttv. Oxford, 1965; Church, Papacv and
Schism. 1978).

5. Teologia rus* Teologia rusa s-a lueul cu-

noscut, mai ales. în a doua jumtate a secolului

XIX, printr-o seric de catehisme ?i compendii de
dogmatic, ce au avut o marc circulaie în întreaga

Ortodoxie. La Congresul Facultilor de Teologie

din 1936, teologul rus Cieorgcs Florovsky (1893 -

1979) deplânge lipsa de izvoare patristice a acestei

literaturi teologice nise. într-adevar. coala de la

.vLd'

Kiev, întemeiat de mitropolitul Petru Movil
care prefer metodele scolastice, este conlinuatS

Je episcopul Slcpan lavorski (1668-1722) car
serie, în 1713, Piatra credinei (pubtical în 1729)1

dup catehismul lui Robert Bellannin. în scopul
de a diminua influena aceslci coli, arhiepiscopul

Teofan Procopovici (1681-1738), fost uniat cana
înfiineaz Seminarul de la Pclrograd, orientea/a

teologia rus in favoarea metodologiei protestante]

(Dimitrie Cantemir scrie Loca Obscura
( 1 720).

care clari llcâ locuri obscure de influen protest;

la din Catehismul lui Procopovici, scris in ac*

an)< în aceast aciune, el este susinut de miiruJ

poli tul Plalon (Levshin, 1737-181 1), mare orator su

Icolog, care public, în 1 765, un Catehism, în care]

se resimt aceste noi influene din Apus.
Seria acestor mari autori de catehisme, ma-|

miale ^i compendii este început de Silvestru I-e-I

bcdinskii ( 1808), care public un compendiu înj

1799 î lS05^ideluvenaliiMedvcdeskiit 1809},
care scrie Teologia cretina (Moscova, 1806),

Umiea/aapoi: Filare! Dru/dov (1782-1867). rectori

al Academiei din Petrograd i mitropolit al Mos-f
covei din 1821, care scrie în 1823 unul din cele.

mai cunoscute Catehisme ale epocii (revzut in

1827 i retiprii în I R39), Mitropolitul Moscovei.

Macaric Hulgakov ( 1816-18X31, autorul unui md
uual de Teologie dogmatica ortodoxa. în 5 volume
(Pclrograd. 1849*1853). tradus, în aceeai vreme.

in Ihinccz, dup ec publicase o Introducere in

teologia ortodox (Pclrograd, 1847); iar cel mai

important manual de teologic dogmatic este ti-

prit la Kiev, in 1848, de ctre Antonio Amfitea-j

Irov (t 1879), O Teologie dogmatic ortodoxa (2

pri- Cernigov, 1 864) scrie Filare! Gumilevsky (t(

1 860), care, spre deosebire de Macaric Hulgakov,

folosete izvoarele patristice. Tot aici, u-cbuic

menionate sludiilc lui V.V, Bolotov despre „Fili-

oquc** (Thesen iiber dus PUioque, 1898) în lega

nir cu conferinele cu Vechi-Catolicii de la Bonn
(1874*1875) $i ale viitorului palnarh Serghie(Sla-

rogorodski) cu privire la Doctrina ortodoxa despre

mântuire (Pclrograd, 1910).

tnliinarva facultilor de Teologie (Kiev. Mos-
cova. Petrograd, Kazan), renaterea monastic i
lîlocalic i micarea slavolll au marcaL de ase-

menea, aceast perioad, ,J;ilocalia" [Dobrotoitu-

bie) fusese deja tradus din grecete în slavona

de Paisie Velicikovski (1722-1794) de la Neam.
Aceast tradiie este continuat de: Tihon de Za*
donsk (1724-1783), canoni/al în 1861; Serafim
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17*9-1833). canoni/al în 1903; de epfe-

lmintic B.iancianinov (IS07-1K67); de preo-

bun Mc Kronsladl (1829-1908) in de clugrii

-M Mnstirea Optina, care traduc Fdocaiia ut

H, . s volume, între 1 876-1 880), sub episcopul

L'l.iemiiul (1815-1 894). care a completat i

ii Riizboutl MflffHtt Micarea slavolila vrea o

ireerc la cultura nativa rus. fiind împotriva

culelor apusene. Lipsit de educaie teologica

C-zis. (Mexei Stepanoviei Homiakov ( 1804-

I conductorul acestei micri, este cunoscut

lucrarea sa flwcWra H/w fi l Eglise «£»*«
rotesiuntisme au point de vue de I fcgttHj

b/i/ (1872). Acesta introduce in teologia rusa

unea de ..sobnmost" care ar expnma coucilia-

Ck.i ,i lipsa unei autoriti externe, adic tocmai

fnicntul de sintez care distinge Ortodoxia de

icism i de Protestantism. Dn «gjpj"^
„ | 1(cc parte si UodurDosloievskH 1821-1 8SI).

Mnil celebrului roman Fraii Karumazo\'.

[1 a începutul secolului XX. cea mai imporlan-

ilucrare este Enciclopedia teologica orto'^xa

Un,. 13 volume, editata de A. Lopuhui (1905) i

r,|ubok-ovsky (î 19371. De asemenea sunt cu-

Kcilte studiile lui N. MalinovikiWJj;
Lf.. A ortodox. 4 vuL Kaiucneis-Podolsk 19041

,1 Svellov 1 1 SM -
1 942). Dar teologul.cart a

Cmunai aceastt perioad este Serghic Bulgakov

1 1944) decanul Institutului teologic rus din

Ki % (înfiinai iu 1925). S. Bulgakov reia softo-

,, ,M pan-enlcismul, sistem introdus_in Rusia

filozoful mistic VTadimir SulovtcvJ 1853- 1900),

in La Rnssie et i Eglise uidveeselte - 1 8B», n>

Kpuale autoritatea papei i trece la calo icism

Kl 896), Bulgakov îi expune opiniile teologice

In cadrul unei trilogii despre Intelepcutneadivuw

. thetHitmpto: Cuvântul întrupat. Paruclcuii i

Mireasa Mielului. Sofia sau înelepciunea este

sinonim cu esena divin, principiul feminin etern,

un fel de iposlas intermediar intre Dumnezeu

lume. în 1935. Mitropolitul Serghic al Moscovei

condamn învtura iui Bulgakov ea lund spe-

culaie gnostic i origenislâ, iar sinodul mitro-

politului Antoni Krapovikii (Sinodul de la Kar-

K» itz) ii declar eretic VI. I.osskyil acu/a ca nu

late distincie între esen i energii, de unde eon-

fu/ia dinue lume i Biseric, dintre caiafausm i

apnlfllism. , ._ „M .

Filozofia religioas rus este reprezentata, mai

lârzhi. de Pavel Florcnsky <1882
;
1943): La Co-

losme ci te fondement da ia Verile (1954). IraiL

ruATAi r»K reoLOGre dogmatica si ta memcâ

C Andronikof. l.ausanne 1975: N. Bcrdiaev

(1874-1948): Freedom and the Spirit, 1935, i»f

besttny of mari. 1937; The Meaning of the Cre-

am* Jfcf/lWSî L. Karsavin (t 952); V Zenkov-

skv (t 19631: HiStary of Russian Pln/osophy, l

voi 1953: N. Arscniev (1888-1977): Ostktrcln-

und Mystik, 1925: La piee rusie 1963. Cu The

Orthodox Chureh (1935). Du terbe lucarne

< 19431 si Le Puradei (19461. S- Bulgakov des-

chide seria monografiilor i studiilor de prezentare

a teologiei ortodoxe in Occident, continuata de:

VI. l.osskv. profesor la Institutul Sl.Dems i Paris
j,

TheatoRi* mvstique de FEglise d -Orient (1944),

nuoode meu, Pans. 1960: Ai imgfi etala

vessemblance. 1967: Paul Fvdoktmov (MjM).
LVrthodoxie ( 1959); L ort de I .cane. Theohgte

de la Beaule. 1970; Le Cbrtst dam la pemee «*W,

1970; Les ges de la vie spirituelte, 1964; John

MevendorlV: L 'Eglise Onhodoxe: hier et aujnttr-

tl 'hui < 1 960); St. Gregoire Paiamaset lamysnque

orthodoxe. Paris, 1959; Le Chist aafS la theolo-

sie hvzautine. 1969. tI . .

\tfu pentru cunoaterea istoriei teologici ruse.

cât i pentru raportul Ortodoxiei cu celelalte con

fesiuni cretine, sunt importante studiile lui o.

Fedolov iA TKasm'ofRitssian^irmiity^m
d mai ales, ale lui'N. Zernov (The Russumsand

tbelr Chltfch, 1954; The Reintegraimu <>1 Ifte

Chureh, 1952; Orthodox Encounter i Eastem

Chrhtendom, 1961)siOeorgesFlorovsky(t 1979

Tbe Orthodox Clwrcbes and tiie Lcumenirat

Afovement prior io '^lO.inAItis^yOf^
Ecumemcal Movcment 1517-1948. editori: Rt.lh

ROUSC i Stephcn Neil. Londra 1954) i l.eon 7-an-

teTtVtswnandActian, I-ondra 1952).

Tot în acest capitol, pot li amintite nuniclc

celor care s-au ataat la centrele ruseti din_Occi-

dcnl. în Frana- in Anglia, iu Belgia i in Statele

Unite: B. Vi.eslavl/ew (t
1954J,

A. Kartaov (T

19601. N. Afanasiev i* 1966 - L Eglise du Samt

Espm. Paris. 1975); CKem topologiaj
QHeorie Paiamas, 1950); Pierrc Koyaievsky ti/

Serge et la spirituala rime. Par.s. 1958 : nu m-

poluul Anlhonv Bloom [Uxing Prayvr. 1966; Me-

ditanons. 1971; (iod and Mm 1971);M
Krivocheine (Les textes ymbotiques dans t hglui

Orlhodoxe. 1964-1965. cu traducerile i studiile

despre Simeon Noul Teologi: episcopul 1 ierre

L'Huillier fL'experienc'e potitique de l Urtlto-

doxie J967- Le Concilf Oeciimcnique comme

„utorite supreme dans /"^r. 1975); Alexander
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Sehmcroaiw (Utstorical Road ofEastern Qrtho-
daxv. 1 963 : fw t/w Life ofthe World: Sacramente
and Orthodoxy, 1965; tntrodactton to Liturgi-

ca! Theatog\\ 1966; Uhimate Questiou$
t
1977);

Myrha Lol-Borodine, La Deification de Ihomtnc
seion la doctrine des Pâres Grecs. I

l>70; si scrii-

torul Olivier Clement (/. 'Fglise Qrthodaxe, 1 965;
L 'essur du chrtstiattisme oriental yi Byzatue ei

te christxantsme* 1964: Qmstiotts sur rhvmme.
Paris, 1972; Diaioque avec le Pattiarche Athe/ta-

gortas. I9fiy>.

Teologia rus este cunoscut, înainte de 19S9,

prin studiile profesorilor de la cele doua aeade-
mii teologice din Zagorsk i din Leningrad: I ..

Pariisky - patristic, N. Uspenski - liturgic. U
Voronov - dogmatic, V. Uorovoy - istoric bise-

riceasc, N. Zabolot/ky - etica social. Al. Osipov
-ecumenism.

6* Teologia sârb începutul culturii biseri-

ceti a slavilor-sârbi. cil i 8 slavilor-bulgari, este
legat de traducerile tcute de fraii Chirii (Con-
stantin) i Melodie (863/864 j t care au compus al*

tabelul vechi slavon; numit glagolica (de \bgtago-
lai - a vorbi limba matern), alfabet simplificat

de ucenicii lor cate l-au numii chirilica La stâr-

citul secolului XII, cri vechi slavone sun! deju
traduce in limba slavo-sârb bisericeasc l cir-

cul In manuscris, ca de pild. Evanghelia lui

Mimslav (1199), în 1219, mitropolitul Sava este

consacrat Iu Niceca de patriarhul ecumenic Ma-
nueL iar in 1346, tefan al lll-Iea Dusan (1331-
1355) declara autocefalia i statutul de patriarhie al

Bisericii Sârbe, eu centrul la Peer Slniul Sava a

încurajat dezvoltarea literaturii scrise, ci însui
scriind Viaa Sfântului Stmeon (Nemania). iar

tefan Lazarcvici (1389-1427) creeaz coala de
la Mnstirea Rcsava (Manasijaf. Iu secolul XIV,
suni cunoscute coleciile de biografii de sfini, ie-

rarhi i domnitori, scrise de clugri sârbi de la

Mnstirea llilandar: Dumilinn, Theodosie i Da-
nilo. Dominaia fanarioilor se termin in 1S32,
când Constantinopolul îl recunoate pe arhiepisco-

pul de Relgrad ca mitropolit al Serbiei, in aceast
perioad, sunt cunoscute câteva nume de mari cr-
turari: lefan Suatimiruv (f 1836), care deschide
un seminar la Stemsky - Karlovitz, vestit centru
cultural i bisericesc: Pclar lovanovici. care înliin-

ea/â Seminarul de la Belgrad 1 1836) >i tiprete
Psaltirea jt Trehnic. Cel care a dominat a doua
jumtate a secolului XIX a fost mitropolitul Mi-

hailot* IH9X), care scrie o serie de cri de istoriej

precum, Istoria Bisericii Srhe (1856). în IK79J
Biserica sârb capt deplin autonomie, iar in.

|

1920, ia fiin Patriarhatul Srb, prin murea Karlo-j

vil/ului cu Belgrad. în 1900, Seminarul de la Kar-]
lovitz devine academie. In aceasta epoc de tranzi-j

ie, literatura teologic sârb depinde de iraduceri;

din ruserjlc (în special de Teologia dogmatica a
lui M acaric Rulgakov), cu toate c Nikodim Mi-
la;?, episcop de Zara. sene unul din cele mai im-j
portante manuale ortodoxe de Drept bisericesc!
iar Serghie Troiskii editea/â Kamtchaia Kniga. a
Slnlului Sava.

In 1920, ia fiin Facultatea de Teologic din
Belgrad, cel dintâi decan fiind tefan Dimitrievici,

profesor de istoria bisericii srbe, care editeaz,
din 1926. revista „Rogoslovije*. Ali profesori au
fcut renumcle acestei Faculti: Alcxandar Du-
broklonsky. Dragulin Anastasieviei, Alanasie Fo-
poviei Iustin Popovici (Dogmatica Bisericii Orto-

doxe, 3 voK, 1932, 1935, 1938), Iordan lilici,

Filarel tiranich, în Ehtnta cu Dimitrie Ste fanovici
i tefan Dimitrievici. care au rcpre/eniat-o la

Congresul de la Alena (19361. Înainte de 1989* Fa-
cultatea cate cunoscut prin studiile unor profesori
ca: Chedomir Dracovici, Dlogota (îardasevici,
Stoiau Gosevici, Hmilian CarnicL Dimitrie Dimi-
trievici. Lazr Mitin, Alanasie Yevticr

7. Teologia bulgar. Dup convertirea piuitu-
lui Boris I (865), Cretinismul devine religie ofi-

cial pentru stalul slavo-bulgar. care a rmas tot-

deauna aiaat Ortodoxiei, având o arhiepiscopie
autonom sub jurisdicia Patriarhiei de Conslan-
ttnopol. începutul literaturii liturgice i a comen-
tariilor biblice i se atribuie lui Clement de Ohrida

Ct 916). unuat de mitropolitul grec Teofilact de
Ohrida (1004-1 107), care a scris comentarii la Evan-
ghelii (publicate la Veneia, 4 voi. 1754-1763).
Din coala de la Târnovo, capitala celui de al

doilea stal bulgar, sunt cunoscui Teodosie de
rnovo i. mai ales, ucenicul su, patriarhul Ff-
limie I* 1404), care a introdus tradiia isihnst i a
compus un Slujebnict fiind_ deja cunoscut Shor-
uikul de la Vidin (1345). în a doua jumtate a
secolului XVIII, cea mai cunoscut personalitate

esle clugrul Paisie de Hilandar, care, în Istoria
hulgaro-slavicâ (1762), se pronun pentru o Bi-
seric naional a slavo-bulgarilor Acest spirit

este continua! i dezvoltat de Sofroni Vraeiansky
( 1739-1814), care, cu Kyriakudromion (sau Nedel»
nlk), comentarii la evanghelii duminicale, tiprii la
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bnnic în 1806, introduce limba bulgar scris,
na secole de dependen de ConstanUnopol (din

3) i dupâ instituirea exarhatului bulaar cu sc-
itul lj Conslanlinopol. in 1870. Biserica Bulgar

ic autocefala în 1945. iar in 1 953. este resta-

llâ patnarhia (recunoscuta în 1961). Din aceast
mu/St. teologia slavo-bulgarâ a depins de traduceri
lin rusete: Catehismele lui Pluton iu 1844 i al lui

BUct in 1879. Dogmatica Iui Amfiteatrnv in 1869
eea a lui Macanc liulgakov. in 1901

.

In 1902, ia fiin Seminarul Slutului Clement
Ohridu, iar în 1923, este inaugural Facultatea
I eologie din Solia, cunoscuta prin nume cu: Ef-

|Biie Sapundjicv, N.Glubokovsky (| 1937), A.

TRATAT PE TEOLOCfC DOGMATICA SI KCTMENICA

Rojdestvenski i, mai ales. tefan Zankow (f
1959). datorit cruia Congresul de Teologie de la

Atena
( 1 936) a luat o atitudine favorabil Micrii

ecumenice în proces de formare. încurajai de pa-
triarhul Chirii (f 1971). el însui cercettor al is-

torici bisericii naionale, câiva teologi hulgari din
epoca modern sunt cunoscui pentru contribuiile
lor in diverse domenii: Diulgherov, Znnevschi si

T.Koev - în dogmatic. Ivan Punchovsky - în etica.

Cp. Nieolai - in liturgic. T. Sabev - in istoria bi-
sericii universale i ceumenism (The Ortodox
Churches in the Wotd Corneli ofChurches, Ge-
neva. WCC, 1996).
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Oiliitra teologic ortodoxa ", ia Istoria bisericeasca universala { voi. fi), 1 99"î
pp. ?24-544,

IV Teologia ortodox român

(Vezi: Teologia ortodox român contempo-
ran, în Glasul Bisericii XXX(197I>. nr. 1-2,

pp. 49-72; versiune francez. în: De ta Iheologie
orthodoxe roumaine des origtttes nas jours. Bu-
cureti. 1974. pp. 500-526)

A. Istoria ci pe scurt: etape, opere, teologi

I. Cercetrile i studiile recente au confirmat

nu numai existena cretinismului în Dobmgca i
la nord de Dunre, in secolele rV-V (Biserica pa-
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leocresiinâ de la Slveni-OIi i bazilica crciinâ

de la Sueidava, ci i participare activ a Bise-

ricii autohtone la sinoadele ecumenice (Teofil al

Gotici laNiccca, in 325) i locale (Sardicu 343) i

Ia discuiile teologice ale vremii. In veacul IV.

Biserica din Dacia romanizata a produs ierarhi

(episcopii de la Tomis), teologi ?t scriitori bise-

riceti, a cror faim a fost recunoscut de marile

personaliti ale Bisericii bizantine i latine, ca

Vasile de Co-arcca. care reproduce tirea adus do

un martor din Dacia despre credina cretin în

aceast regiune. i de loan Hrisostom. Se cunoate,

de pilda, contribuia clugrilor misionari scii la

discuiile hristologicc (cu Ibrmula: VmiS «* Trini-

tatepassus est), care au format nhieclul unui sinod

ecumenic (Constantinnpol, 553), calculele calen-

daristice ale lui Dionisie cel Mic, traducerea 8/-

bilei în limba golicu de circ Wulfila si. îndeosebi,

rolul lui loan Casiau in legtura dintre principalele

centre cretine din Orient îdin Occident. Nscul

în 365, in Dobrogea, el esie. rând pe rând. clugr

la Bclleem i in ligipl. diacon pe lâng loan

Hrisostom la Constantinnpol. preot in Anliobia

>au la Roma, ajungând la Marsilia în 416. unde

iiilcmeiu/ o comunitale monastic vestita si unde

moare ctre 435. Cu scrierile sale Instituiile Mo-

nastice. Conferinele i Despre întruparea Cu-

vântului. In.111 CasiBfl joac rolul unui mediator

între Orienl î < kicidenl.

2. Aceast activitate a continuat, concentrân-

du-se in jurul scaunelor episcopale care existau

nu numai la Tomis i în Di -hogea. înainte Se Vi-

eina, de unde a fost luat cel dintâi mitropolit al

rii Româneti, ci i în Transilvania (în 1 376. se

cunoate numele arhiepiscopului Ghclasie). unde

Papa Grigorie al IX-lca constat în 1234 existena

unor „pseudo-episcopi schismalici". împotriva c-
rora cere ajutorul regelui Cngariei. întemeierea

Mitropoliei Ungrovlahiei in 135'J. la Arge, in

timpul lui Nicolae Alexandru Basarab (1352-

1364), prin transferarea episcopului grec lachint

de Vieinaf 1359-1 372). apoi înfiinarea celei de a

doua Arhiepiscopii a Ungrovlahiei, iu 1370. la in-

sistena patriarhului ecumenic Pilotei
( 1 353-1354 si

1364-1376). adic a mitropoliei Severinului. ps-

torit de Antim Critopol. precum i recunoaterea

iu 1401, sub Alexandru cel Bun. a Mitropoliei

Moldovei cu reedina Iu Suceava, conduse de

miuopolilul losif Mual. au confirmat nu numai

vigoarea unor Biserici locale de sine stttoare, ci

i rolul pe care era chemat s-1 joace. în contextul!

panortodox. Ortodoxia româneasc. In plus, ini

secolul XIV. in oale provinciile românilor, manie

centre monastice: Prislop, Vodia. Co/ia. Tismana,
|

Snagov. Neam. Moldovia. Bistria, unele dinlrel

ele lîind întemeiate de Nicodim de la Tismana (fi

1401 ) sau de ucenicii acestuia. încep sâ joace uni

însemnat rol spiritual .i cultural. Se cunoate, del

pild. Tetraevanglieful copiat i decorai de câ-l

lugrul de la Neam (iuvriil Uric, in 1429. Del

aceea. în cursul secolului XV, Bisericile din Un- 1

gnivldhia, din Moldova i din Transilvania intr]

puternic in circuitul ortodox eu un statul autonom,

ceea ce explic rcviruiientul pentru cultura local,!

liturgic i cateheticâ i pentru cea universal. I

Aceast stare autonom i de fora cultural este

confirmat i de participarea acestor Biserici la

conciliilc unioniste ale vremii: Constana in 1415.

delegaia Bisericii din Valalua c condus de bo-

icruf Dragomir. iar la Florena, in 1438. particip

mitropolitul de Suceava Damian ff 1451 ).

3. Despre starea i cultura Bisericii din ara
Româneasc de la începutul secolului XVI d
mrturie preotul Gavnil de la Muntele Athos.1

într-o criere cu caracter hiografic-islorie. Viata

Sfântului Wfoih patriarhal CoHStantinopo/ului (
1

1

I50S). care"a petrecut câiva ani în Valahia, fiind

eanoni/ai iu 1518. In atcastâ vreme, meditaia

teologica fusese fecundat de creaia popular care

produsese Legenda Meterului Manole. o tem
cunoscut în literatura vremii. Legenda exalt ide-

ea de jertfii personal - la concelebiarea creia

particip domnitorul Radu Negru. Meterul Ma-

nole i soia acestuia. Ana - la ba/a comunitii

cretine, simbolizat prin Mnstirea Curtea de

Arge, sfinit la 1 5 august. 1517. Acum apare nu

numai cea dintâi carte imprimat la români (Li-

turghieru! slavon al lui Macarie. 1508), ci i cea

dintâi lucrare în care se poale observa un coninut I

teologic, adic învturile lui Neagite Basarab

( 1 512-152 \) ctrefiulsu eodosie (în slavon),

care e o sintez de elemente de spiritualitate, luolo-

Bie. eiicâ i vi/iune politic. Datorit tipriturilor

sale româneti tcute la Scheii Braovului, intre I

1 559- 1581 . diaconul Coresi de Ia Târgovile a im-

pus limba român in Biseric: Întrebare cre-

tineasc ( 1 56 1 ), Evanghelia cu învtur ( 1 564)|

i cea diniâi Psaltire româneasc (1570), dou
catehisme oitodoxc cu unele idei rcformaloare ale

timpului. Cazania a 2-a ( 1 58 1 ), în care e o critica
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palvfmsmuuri. Dar cea mai accesibil oper
ulclic n timpului a fost Evanghelia învtoare
pitii) d« Ia Govora-Dealu 11642),

4. teologia româueasc din secuiul XVI de
tr/iu nu poale li îneleas Iar a lua în eon-

perare originea i expresia ei iconografic i arhi-

iralâ. Stilul arhitectural al bisericilor din ara
nâneasc (Dealu. Arge. Cozia, Târgovi$te sau

Vod, din ttucuresfi)* al bisericilor de lemn
Iii liansilvauia i al biseiicilor-mansun din

Jolduva. construite mai li io sub Sic ian cel Mare
[457- 1504), Petru Rorci(l 527- I53K: 154 UI 546)

Alexandru Lpuneanu (1552-1561), ofer un
(iu liturgic ce indic o anumit concepie

Ic/iologic. Dar cea mai puternic expresie ;-i

festei teologii iconografice t simbolice o consu-

ne picturile murale i frescele extenuare ale Ma-
aUrilor diu Bucovina i dui Moldova: VoroneL

1
1
bure, Sucevija, Prin aceast iconografie unic se

fa in lumin deja unele diu marile coordonate ale

rtodoxiei româneti de totdeauna: coincidena
iulie istoria bisericeasc >i cea naional, pe de o

ic. i dintre acestea i îsloria biblic a mân-
ii, pe de alt parte. Teologia esie nu numai cu-

ii. expresie verbal, ci i o icoan, reprezentare

ibolieâ. O Uiscncâ istoric locala a avut geniul

metoda de a crea ..anulogiu" Himericii cereti l a

iului m simboluri i in imagini: credina cretina

fecundat creaia culturala reprezentat de art i
uciura (Y- Irineu Crciuna, Bisericile cu pictura

cioara dat Moldova, în rev, „Mitropolia Mol-
dovei i Sucevei", 1969. nr. 7-8. pp. 406-444;

1 1970. nr. 3-6. p. 133 i nr. 9-10. pp. 480-520).

5. Sinodul de In Iai 116421 confirma vigoarea

Bisericii locale din Moldova i rolul acesteia in

politica interortodoxa. Iu fond, sinodul a fost po-
sibil datorit lui Vasile I.upu (1634*4653), figur

de mare prestigiu în înlreaga Ortodoxie, prin leg-
turile sale cu Ierusalimul i cu HpiruK care clde-
te Biserica „Sfinii Trei Ierarhi" din lai» tu jurul

creia înfiineaz n coal superioar de teologic.

Mascul în Moldnva din neamul Mnvilc$lMor t edu-

cal la I-vov i la Sorhnna, Petru Movila (1596-

1646) devine mitropolit al Kievului (1633-1644),
unde infiinea/â Academia teologic, dup mode-
lul colilor latine* cu scopul de a împiedica con-

vertirea la catolicism a ortodocilor din Polonia i
dtn Ucraina, împreun cu Miirofan Critopulos i
m Meletie Sirigul. Petru Movil particip Ia Sino-

dul convocat de patriarhul Chirii Conturi (Con*

stantinopol. 1638), în vederea condamnrii Mr-
turisirii lui Chirii Lucaris ( ] 572- 1638), publicat
la Geneva în 1629. In 164U t el însui convoac
un Sinod la Kiev i sene în latin o Mrturisire
Ortodox pe care ci pre/imâ apoi Sinodului in-

icronodox de la lai mai-septembrie 1642), în-

trunit la cererea patriarhului Partenios, pentru a
confirma condamnarea Mrturisirii lui Chiri! Lu-

caris* acceptata de Sinodul de la Conslantinopol

(163S). Mrturisirea Ortdax era deslinal .s Iac
pariu din actele Sinodului de la Iai* Mclelie Si-

rigul. deja cunoscut in Biserica romaneasc, ar fi

tradus textul in grecete, amendând ulterior unele
pri. Se crede c Petru Movil n-ar fi acceptat

prile îndreptate propuse de Sirigul, de aceea ar lî

scris Micul Catehism (Kiev, 1645). Cu loate aces-

tea cei paUu ierarhi rsriteni au acceptul, în 1643,

Mrturisirea Ortodox a lui Petru Movil* în for-

ma îndreptat* publicat în Inh7, devenind* cu
timpul, unul din principalele lexic simbolice orm-
doxe. Versiunea roman a fosl lacul în 1691* iar

cea slavon a losl publicat în 1696.

6. Cultura teologic a vremii este dominat de
mîlropnhln Varlaam 1 1632-1653), contemporan

cu Petru Movil $i Dosollei (f 1693), care se ex-

prima vj teologi în lucrri de prim rang. Varlaam
serie Cane româneasc de învtur (Iai* 1 643),

care 5-a bucurai de o larga circulare, Rspuns la

catehisniut catvmcsc (Suceava, 1645)- catehismul

cdlvmc.ic Iubesc publicat la Alba lulia in 1640 - si

eapte lame a liesearecii (la>i. 1644). Dosolîci

SClle Psaltirea în versuri (1673) i traduce Mr-
turisirea de credin a lui Ghenadie Seoluiios

(1454)* încercând* pentru prima oar. s lixe/e

în românete terminologia teologic ortodox*

Dosoftei are marele merit de a fi introdu* limba
roman in Liturghie prin Liturghter (tradus în

1679, tiprit în 1683)» De asemenea, el a fost te-

CUDOSCUt ca îndnimâlor al ortodocilor din Polonia,

cu care Biserica Român a întreinut bune jelaii

(in 1925 mitropolitul Ybdimir al Poloniei a fost

hirotonit de Patriarhia Român),
Cu mitropohii Varlaam i Dosoftei, teologia

local din secolul XVII face cea dintâi incercarc

programatic de a-i gsi stilul i vocabularul pro-

priu, de a se debarasa de rigiditile slavismului >i

ale bizantinismului care o influenaser, ramnnd.
totui, fidel tradiiei ortodoxe. Lste adevrat c
mai multe secole (XIV-XVl). limba slavon, apoi,

latina si greaca, au tos! folosite, lic în canceluria
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domneasca. Re in literatura bisericeasc, sfera de

influen slavo-bi/unlin liind r astfel, foarte larg*

Limba slavona a fosl folosit in cult. dur niciodat

nu a jiwat rolul de limb vorbit. De ulllcL înc de

timpuriu, s-au lacul traduceri din slavon în lim-

bile vorbita ale Bisericilor locale; bulgar, sârb,

roman, rus Influenta bi/aniin a ptruns da-

coril legaturilor cu marile centre culturale i spi-

rituale ale Ortodoxiei: Ierusalim, Alhos, Sinai.

unde prezena româneasca este cunoscut prin

donuih ajuloanr i construcii,

7* In aceast micare de meninere a ceu-

menicilii ortodoxe pe teritoriul romanesc, în pe-

rioada poslht/anlin, dar i de modelare a unei

Ortodoxii locale romaneti, un marc rol au jucat

colile superioare i academiile teologice de pe

lâng Mitropolii: cea de la Târgovile, creai de

Matei Basarab( 1632-1654), cea de la Trei Ierarhi

din Iai, creat de Vasile Lupii 1 1634-1653), dup
modelul celei de la Kiev, inauguralii de Varlaam în

1640; cea de la Mnstirea Sfântul 3«fl dm Bu-

cureti, creata în 1680 sub erban Camueu/ino

i I67R-I6X8) i reorganizat de Constantin Brân-

coveanu i I6KK-I714). Un factor decisiv ir accsl

proces au fosl traducerile biblice în românete, cu

caracter epocal: Noul Testament de la Bigrad
(1648), tradus de mitrupulilul tefen al Transil-

vaniei, Biblia de la Bucurai \ 1688), traduc de

Radu i erhan (ireecant), cu contribuia stolnicu-

lui Constantin Conlaeuzuio. în plus, cadrul inte-

lectual al acestei micri fusese mreai de doi

erudii de cultur bi/antuiâ i european, educai la

Academia teologic a Patriarhiei de Constau

tinopol: splaruf Nicoloe Mîlcscu (I636-I70K).

care public tui Encfuridion (Sîockholm, 1667), în

care de/bate doctrina euharisiveâ în contextul con-

troversei dintre catolici (jansetugj ) i protestani. în

Frana: Dimitrie Cantemîr ( 1673-1 723), caic scrie

Divanul sau Gâlceava îneleptului cu lumea (lai,

I69S, în greac i in roman). Descripia Mol-

daviae i Loca obscura (în Catehismul lui Tcofan

Pracopovicx).

8. Ceea ce oraul lai a fost sub Vasile Lupu.

aceelai lucru ajunge oraul Bucureti sub Con-

stantin Brâneoveanu: un mare centru cultural i
teologic interortodox, Constanlin Brneoveanu
atrage, la Bucureti, nume de prestigiu: Hrisann>

Nolaras. patriurhul Ierusalimului, ^ntim din Gcor-

gia. Maxîmos Peloponezianul i Alanasie |Dah-

al Anliohiei. Animi Ivîreanul (t I7lh), care

public o serie de lucrri Icologice in tipografia

greceasc de la Snagov i scrie o colcc|ic de Di-

dahii, ia aprarea lui loan Cartofii, rectorul Aca-

demici Patriarhiei din ConslantinopoL care lefiiza

s accepte, în loc de prefacere imcluboli), trans-

suhstantiere (UMtOUSiosis), termen folosii de Do-
sitei in Mrturisirea sa (introdus de Melclie Si-

rigul în Mrturisirea lui Petru Movil) Aceast
coala de cultur teologic este întrit de Nicolae

MavrocordaU eu vestita sa bibliotec de la M-
nstirea Vcreti, i de Mitropolitul Grigone al

IV -tea Dasclul (1 765-1 854).

9. Cu toate c sinodul convocat de Alanasie

Anghcl. în 17UU a forat crearea unei Biserici

(formate din clerici) unite cu Roma în Transilva-

nia, misionarismul catolic a rmas neputincios in

lata rezistentei ortodocilor, silii s se reliigie2e in

Austru- Ungaria. Micarea conduc de SolVonie

devine un simbol al luptei ortodocilor din Ardeal

pentru idttltitetea lor etnic, eulluralâ i confe-

sionala. Smoala Ardelean condus de corifei uni-

ai educai la Vjena i la Roma, Saniuil Micu
( 1754-1806). Glieorghe incaî (1 754-1 K 16). Petru

Maior îl 754-1 82 11, are meritul de a fi demonstrai

originea latin i apartenena cinic roman a po-

porului romin, împotriva concepiilor unor istoriei

sai i unguri care negau acest adevr istoric.

III* Dou centre de fermentare teologic >unt

cunoscute în a doua jumlale a secolului XVIII;

Pulna i Neam coala de la Pulna este întemeiat

de lacob PuUieanul, ca episcop de Rdui ( 1 745-

1750). i condus, dup 1750, de arhimandritul

\ arlolomeu Mfr/ârcanu |f 1 77RK care a scris* Is-

toria Mnstirii Puma 1 1 761 ), Renaterea monas-
lic i filocalic de la \Team| este legal de numele

Iui Paisic Velicieovski (f 1794). nscut în Pollava

( Ucraina K clugr la Athos. care se instaleaz,

apoi. la Neam, unde traduce din greac în slavona

Filoadia (Dohrotoliuhie/. Datorit acestui curent,

teologia patristic, spiritualitatea isihaslu i litera-

tura ascetic ortodox reintr în viata Bisericilor

din Moldova i, mai ales. din Rusia, unde teologia

fusese invadat de scolastica provenit de Iu co-
lile latine din Polonia,

II. înfiinarea seminunilor teologice de hi;

Mnstirea Socola din lai. IK04: Sibiu. 1811;

Arad, 1892; Bucureti („Cmlral"), IS34: Buzu,
IK36: Curtea de Arge. 1836: Râmnieu-Vâlcea.

IK37: Bucureti (Mitropolitul Nifon"), 1X72. a

dat un mare avânt literaturii ortodoxe cu caracter
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Bdaclic $i pastoral. Ierarhi de mare capacitate in-

ftleclual i organizatoric an contribuit la dez-

voltarea culturii teologice din aceast perioada:

Btropnlilul Moldovei Vcuiaratn Costachi < 176S-

i. care tfaduce. serie sau publica o scrie de Iu-

ti .ui Jc mare valoare: Kiriakndronnon~\xl - omilii

ummiealc - lui Nichifor Teotokis (tradus u pu-
klua! in mai multe rânduri) - 1810 i 1811, la

copil Comentaii ta Epistolele Sfântului Pavei de

fto tilact al Ohridei (publicate între I ¥04- 1906 de
piscopul Alanasie Mironuscu), Scara lui loan
Brarul, in 1814. Catehismul mitropolitului Pla-

fon al Moscovei (1839), Pidaliuito!i\$A4i Istoria

urasc a lui Teodorei de Cyr; Melchiscdec

Iclanesoul 1822-1842), episcop de Roman, mem-
bru al Academiei, care compune cel dintâi mânu-
pi superior de Teologia dogmatic a Bisericii Or-
ir/aiv (Roman, 1855) i scrie Papismut i starea
ÂiitUitfâ a Biseriai Ortodoxe din România i Bise-

wica Ortodoxa in lupt cu protesUtttttstmili mitro-

politul Urigorie al IV-lca Dasclul, al Ungro*
Mitluei(1824-JN34), a lacul numeroase traduceri:

fDugmatica lui loan Damaschin ( 1 805). Tâlctnrea

m cele patru gwtrtgluttf, de Teofilact (18051,
Epistola Patriarhului Foii ctrepatriarhii Orien-

tului 1 1832). Mrturisirea lui Petru Movila < 1827»,

Despre purcederea Sfântului Duh. de losif Vricnc
\{ IS32). Patericul cd a 3-a. 1832* Andrei aguna
< 1809-1873), copreedinte al Adunrii Naionale
de la iîlaj (mai. 1848), fondatorul JVstrei" (1861),
autorul Statutului Organic, promulgai în 1869,

ire SCrk Istoria Bisericii Ortodoxe Rsritene
versate (doua volume. Sibiu, 1860). Cotnpeii~

t/ut de drept canotuc ( 1 868 ), Enchiridon - canoane
ujmcniaic (1871); cronicarul Natun Râmniceanul
1 1764-1838), cunosctor al manuscriselor greceti.

12, Câteva evenimente politice importante au
mreai trecerea Bpw a doua jumtate a secolului:

micarea de la 1 848. la care au participat ortodoci
uniai. împotriva anexrii Transilvaniei In Ungaria:

iciufiinarea „Mitropoliei Române a Transilva-

niei", obinut de Andrei aguna: Unirea Prin-

^ i palelor Române, sub Alexandru loan Cu2a. în

U59, secularizarea averilor mnstireti în 1864,

când s-a lacul >i trecerea seminariilor teologice

^ub administraia învlimânlului public. I.)ar cel

mai semnificativ evenimenl în aceast perioad
este înfiinarea facultilor de teologie iu mai toate

provinciile romaneti: lai. 1860-1864: Cernui,
875; Bucureti, 1881-1883 (integrata în Univer-

TRATAT DE TEOLOGIt DOGMATIC l tCUMEWCA

Stofe între 1X90-19481; Aeadcmia Teologic din
Sibiu (181 1) devine I acuitate în 1943. Concomi-
lenl, apar reviste bisericeti i leologice: „ I elegra-

ful roman*
4

(1853). „Biserica Ortodox Român 41

(1874), „Candela" (1882), „Revista Icologic"

(1907), Desigur, recunoaterea autocefaliei Bi-
sericii Române, la 25 aprilie, 1885, constituie un
moment decisiv în istoria Ortodoxiei româneti

13. In aceast perioad de trun/iie, teologia

româna depinde de traduceri, mai ales din acei

teologi rui care scriseser dup modele apusene.

.Aa se face ca influenele scolasticii occidentale se

vehiculeaz la noi prin intermediul traducerilor de
autori rui. ta rândul lor, debitori unor teologi greci,

care au predat in Rusia (de pild Lugcnios lîukaris

( 1717-1806) i Nikilor Teotokis (1736-I8(XI), intro-

ducând acolo ideile renaterii apusene. Pot fi date

ca exemplu. în afara de Kiriacodromionul lui Ni-
kilor Teotokis (tiprii in forma revizuita în 1960

de patriarhul ,'ustinian) i de Catehismul lui Platou

al Moscovei i al Iui Teofan Procopovici, Manua-
lele de teologie dogmatic de Macarie Bulgakov
(traducere din francez de Gherastm Tiinu, în

18H5 i 1887), de Silwsmi de CanevfS vot IKH9-
191KD *i de Petre Sveiluv (trad. de Serghte Bejan si

de Constantin Tomcscu, 1935,), Acelai lucru se

poate spune i despre unele traduceri din teologia

greac- Cel mai cunoscut teolog grec dui epoca mo*
denia la nm este I Iristu Andruiws prin Dogmatica
(traducere de D. Stâniloae, Sibiu, 1930) iiSimha
lica (traducere de Iustin MoU«cu. Craiova. 1955),

14. Dar momentul apariiei unei teologii lo-

cale originale mi va întârzia. Un merit indiscutabil

în aceast oWfS revine eti lorilor învmântului
teologic superior; mai ales prin cursurile $i prin

manualele lor universitare. Astfel, ceea ce a fost

penlru liturgica Vasile Milrofanoviei (t 1888),

aceea a fost penlru teologia Vechiului Testament
Vasilc Tarnavschi (t 1914), pentru cea a Noului
Testament Vastle Gheorghiu ( I 872-1 959) i 11a-

ralambie Roventa; pentru leologia moral, luliu

Serihan (Curs ds teo/vgie ntoral, 1921) $i Ala-
nasie Mirnnctcu; penlru istoria bisericii univer-

sale, Kusehiu Popoviei
{
1818-1922; Istoria uni

versat bisericeasca. în german, publicata în trei

volume, reeditata i traduc de A.Mironeseu (4 voi
1925-1928); pentru drepinl bisericesc. Valeriu e>
van [Convocarea sinodului ecumenic, 1973) i
Constantin Clcrucimc Popovici (1846-1938); pen-

lru teologia fundamentalii. Vasilc Gâin; pentru

1£
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patristic* Cicerone lordchescu (Istoria litera-

turii crestate. 3 VoL 1934-19411); pentru Istoria

Bisericii române. Nicolae Dobreseu (J875-1914),
Simenii Reli, l, Lupta si Nicolae M. Popescul

pentru pastoral i omilclic. Petru Vintilcscu, Gri-

gorie Cristescu i D.Belu; pentru teologia dog-

matic i simbolica loan Mihleeseu. pentru mi-

siologic si ecumenism, Vasilc Ispir.

15. Profesor de dogmatic la Facultatea din

Bucureti (1904-1939), mai lâr/iu mitropolit al

Moldovei, Irineu Mihâlcescu a fost cel mui renu-

mit i cel mai fecund teolog român din primele

decenii ale secolului, cunoscut îndeosebi prin: The-

sauros ies Otihodoxius (Lcipzig, 1904). in care pu-

blic $i comenteaz textele dogmatice ale si-

noadelor ecumenice i mrturisirile de credin
ortodoxe; Dngma Saterinlogicâ * curs despre

Taine - Bucureti, 1 926-1 928; Compendiu de
Teologie simbolic

(
1904)

t tradus în francez: La
Tlwnlogie Symholtqite aitpomt de vue de L Eglixe

Orientale* Rucarest-Paris* 1932; Teologia lupta-

toure* 194 Lin 1937. împreun cu Paraschiv An-
gelescu* el editea/ cel mai estetic Liturghier mo-
dern, cu clampe l vignele în stil ncohi/anlin»

creale de pictorul Cîcorgc Rusu. Lucrri cu ca*

racter dogmatic mai publicaser tefan Saghin
{Dogma hitrupârit\ 1902 $i Dogma soterinlogicâ.

1903) i Vasilc Loiehil {Patriarhul Chirii Lu
cart*. Caransebe. 1912. Numirile biblice ale tui

Dumnezeu. 1927).

16. In aceast perioud de formare a teologici

si Ortodoxiei româneti, este cunoscut un alt grup

de fondatori. personaliti bisericeti, erudii $i

intelectuali care au fost consacrai ca membri de
onoare, activi sau corespondeni, ai Academiei
Române: episcopul de Hui i Roman, Mclchi-

Sfidec teiaucscu |1 822-1 892 u uniii rimotei Ci-

pariu (1805-1887) i loan Micu Moldovan 1833-

19151: episcopul de Caransebe. Nicolae Popea

(1826-1908); preotul Simeon Horea Marian (t

1907): mitropolitul Transilvaniei, Vasile Mangra
( 1850-1918); mitropolitul primau Atttttrtie Miro-

neseu (1858-19311; profesorii Nicolae Dobreseu
(1875-19141, llarion Pucarm 1 1852-1922), loan

Lupa? (1880-1967), Nicolae Popescu II 887- 1963).

Ghcorghe Cîuliandru (1875-19481. Vasilc Gheor-

ifhiu (t 1959), Grigorie Piculescu - Gala Galac-

Fion (1879-1961 ) - care a tradus Biblia în 1936-

1938 cu Vasilc Radu (1887-19401. tefan Mete
(n;18H7). Nicolae Colan (1893-1967).

17. Roadele eforturilor Urologice din acest în-

ceput de veac se concentreaz în junii a câtorva

evenimente de prim ordin:

a) Coleciile teologice i patristice, de pild:

Colecia teologic (1927-1928), îngrijit de loan

Mihâlcescu. Matei Pâxlaru ?ji (KN. Nttu; Vechea

literatura cretin (lai. 1 933), sub rspunderea Iui

Cicerone lordeheseu; Seria teologica (Sibiu,

1933) patronat de mitroplitul Nicolae Blan
1 1882-1955), care a participat la conferina Cre-
tinismul practic t„ Viaa >i Aciune*

4

) de la Stock-

holnu în 1925. In seria teologica apar numeroase
lucrri de valoare excepionala, ca de pilda:

Epieleza eu/turistic (1933), de Nicolae Popovici

(1903-1960) i Antropologia pautin (1940), de
Grigorie Marcu; Biblioteca pârinfilor bisericeti

(Kârniucu-Vâlcea. 1935). de Matei Pâslani: hwa-
re/e Qrtodaxtei (liucurc^tL 1938). de D, Fecioru *i

Olimp Cciul.
b) O nou i complel literatur rnisiologic

aprut între 1925 i 1935, opera episcopului Gri-

gorie Comode Arad (1889-1935). cea mai impor-

tant lucrare din aceast seric fiind Mamtalul de
sectotagte de l\ Peheleanu. (1909-1979). în acest

gen de literatur a seri?» si llarion Felea (1903*

1961). care a compus un Catehism ortodox.

c) Convorbirile teulogice cu anglicanii, de la

Bucureti, in 1935. cu sprijinul i cu participarea

direct a patriarhului Miron C ristea. In urma Câta*

ni Patriarhia Româna a recunoscut validitatea hi-

rotoniilor anglicane.

dt Mimarea „aposluluiulm social", miial de

societatea „Renaterea", din Craiova, promovat
de cercul de studii social-ereline „Solidaritatea'' i
de revista „Solidaritatea", din 1920, Fiica sociala

ue>tiiia. personal ji colectiv devine obiectul

principal al studiilor întreprinse de crtoan Innescu.

e) Traducerile i studiile biblice noi\ de care

BSte Icsal numele patriarhului Nicndim (IRfrl-

1948): Noul Testament, 1924. 1926. 1931; Psal-

tirea. 1927: Biblia ilustrat. 1936; fl/W/a. 1944.

Cel dintâi congres al facultilor de teologic orto-

dox (Atena. 29 nov,- 6 dec. 19361 constituie un
moment de prestigiu pentru Ortodoxia româ-
neasca* nu numai în termeni de participare* ci i de

Contribuite teologic. Destul este a aminti aici nu-

mele celor care au rcpre/enlat cele trei faculti de

teologie din România: arhimandritul Scriban,

Vasile GheorghiUt Valerian esan, Sortam lones-

cu. [heodor M Pbpescu, Vasile ispir. P, Vinti-

\r.
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scu> II. Rovena, loan Savin, G.CriNtescu. Iustin

loiscscu, Nicolae Colos. Congresul a fost domi-
it de leza lui George Florovski despre inllucnlele

aerioare apusene asupra teologiei ortodoxe, dup
îderea Conslanlinopolului. i despre revenirea la

lenisin, care ar II o categorie permanenta a an-
ortodoxe. Or, locmai împotriva ,,reelcui?.rii**

«uiee pre a teologiei locale se ridica coala

omâncascâ (prin vocea lut Savîn). Momentul

||936 este, aadar, extrem de important, deoarece

Mc pentru prima oara In epoca moderna când

Irtodoxia romaneasca îi afirma dreptul la idenli-

ilea ei spiritual >i cultural, pstrând catolici-

Hea ei panortodox. Aceast vi/iune a fost in-

spirat de geniul patriarhului Miron (1868-1939),

[care a înfiinai Episcopia Misionar Ortodox
iRomânâ din America {28 aprilie I92K) i Misiu-

nea Ortodoxa Româna de la Ierusalim, în 1 935.

IH. Acum începe perioada de cristalizare a

Ortodoxiei româneti, care a fosl în mod direct

t nori/al de mediul intelectual i filozofic creai

de reprezentanii culturii naionale din aceast

epoca precum: Vasilc l*âmm< 1882-1927) -frtVfca.

O preistoriea Dacici . 1926; Nicolae lorga (1871-

(940) - istoria Bisericii româneti fi a vieii re-

ligtoase a romanilor, 1932 $i Concepia româ-

neasc a Ortodoxia. 1940: CC Ghirescu, istoria

Românilor, ed. a V-a; Silviu Dragomir (IKXK-

1962), marele istoriograf al Bisericii din Transil-

vania: etnologi: S,Mehedini, Cretinismul ro

wânesc. 1941: scriitori-filozofi; Lucian lîlaga

(\H95A9bl)- Spaliuhmoritir, 1936; Tnlogiacul-

turti. Gândirea româneasc in Transilvania în

secolul XVIti; Nichifnr Crainic. Nostalgia para-

disului (19401: Mircea Fluide, studiile de istoria

religiilor i despre sensul spiritual al simbolurilor,

publicate in jurul revistei „Zamol-xis". 1939*1942*

19. O parte din „generaia 1936" a continuat s
joace un rol determinant, fcând legtura înlre

vechile faculti de teologic si institutele teologice

organizate dup I94X, la Bucureti i la Sibiu. La

Sibiu* se remarc, prin studii serioase yi originale:

Dumitru Belu (1902-1 98(1): Despre iubire. Puca-

tul originar la Origen, împria lui Dumnezeu i
/tiserica. Sfinii Prini despre trup. Tragico! In

cadrul teologiei morale (în „Mitropolia Bana-

tului". 1967. nr.9-12); Iwidor Todoran it 1906).

coautor al Manualului de dogmatica i simbolica

1 195SK Bazele axiologice ale binelui, lehnicâ t
spirit, Eros i agape. Suirea paradiziac a omului

i cea de dup cdere. Botezul ereticilor, Dumne-
zeu in teologia lut Karl Barth; Nicolae Mladin,

(1914-19861; Samuil Micu Clain, Teologul* Sibiu.

1957; Studiu de Teologie morala, 1969: Coraeliu

Sârhu, Misionarismul laic, 1944; D. Clugr,
Catehetlca. 1984, Milan esan, care a publicai (în

german, în 1969) o sintez a istoriei Bisericilor

cretine, dup 1054, este coautor, cu loan Rmu-
reanu i cu Teodor Rodngae, al Manualului de Is-

torie bisericeasc universal (ediia a 2-a. 1975) i
BUtor a numeroase studii despre: periodizarea in

istoria bisericeasc. Ortodoxia, Bi/anl i Roma,
slavii, cretinismul si Roma, Uniaia. Husiii i
Ortodoxia; Teodor Uodogae, Contribuii istorice

in legtur cu Suwdul de la Iai. Sibiu, 1943;

Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, 3 voi. Bucureti. 1980-1981; Dicionar al

teologi/or români, editura Univers enciclopedic.

Bucureti. 1996. M. Pcurariu a descoperit struc-

turile ortodoxe ale cretinismului vechi românesc

din 'transilvania i a reafirmat unilaiea de Iun ba.

de cultura i de spiritualitate între loate provinciile

rii incâ de la înccpulul acestui cretinism: Prof

oun Mihalan. Preoia Mântuitorului lisus Ilristos

i preoia bisericeasc, 1 9N4>

20. La Bucureti, întâlnim, mai întâi, numele

lui Teodor MPopeseu ( 1 893- 1 973 >. coautor al k~
tonei bisericeti uniwrsate (Bucureti. 1956), T T\L
Popescu a lsat *ludii mcgalabde despre teoloeia

istoriei* Rolul istoriei in înelegerea cretinismului*

Bucureti, 1927, despre istorici cretinismului pri-

mai, a Schismei ( 1054 K a sinoadelor ecumenice i

a conciliilor unioniste, despre problema stabilirii

dalei Patilor i despre textele simbolice ortodoxe,

promulgate dup 1054. Cea mai important lu-

crare o sa este Enciclica Patriarhilor rsâriteni,

din IS4S (traducere i studiu introductiv, Bu-

cureti. 1935). IJ a jucat rolul de punte înlre doua

epoci din istoria învmântului teologic româ-

nesc contemporan. (Vezi Oheorglie I, Moîscscu.

In ntemoriam Teodor M. Popescu, Almanah 1974
'

- Parohia român din Viena, Viena, 1 974).

21. tat alte nume strlucite: Petru Vintilcscu.

Spovedania i dulwvnicia. 1939; Funcia ecle-

ziologîci comunitar a Liturghiei, 1 946, care a

participai Iu Conferina Ortodox de la Moscova,

din iulie 1948 în calitate de decan al Facultii de

Teologic din Bucureti ixare a publicai un com-

plet comentariu leologie al ritualului Vecerniei,

Utreniei i Liturghiei. Ltturghierul explicat, Ru-

.47
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cureti. 1972: loan Coman, Teoria lagosului in

Apologiile Sfântului Iustin Martirul Bucuroii,

1 942; Problemele defilozofie i literatura potris-

tfeo, 1944; Patrologie, 1956; Tradiia ÎH lumina

Sfinilor Prini. 1956; Petrologie voLHIL 1984-

1988, cana prezentai, la Conferina de la Moscova

( 1 948), un amplu studiu despre Biserica Ortodox
ji Micarea Ecumenica (publicai în ..Ortodoxia

44

,

m\l-2, 1962), a readus in prim plan importanta

leologilor i scriitorilor cretini din perioada pa-

Itistica din Dobrogca. iar împreun lu Liviu Stan

i cu Mircea Chialda* a Tacul cunoscute la noi is-

toria >i doctrina veterocaiolicismului; KChHcscu.
coautor al manualului de dogmatica i simbolic

t
I95Sj, fost membru al Comisiei Credina i Cot*

sliluic a Consiliului Ixunienic al Liiserieilor, Rs-
cumprarea in Sfânta Scriptura $i in scrierile

Sfinilor Prini; Teoria recapitulrii (anakefa-

laiosisj la Sfântul irtneu; Biserica - Trupul lainic

al Donatului; Ortodoxie l protestantism; intru-

pare fi nhitnnpâran\ Despre dezvoltarea dog-

melor; însemntatea mrturisirilor de credina;

Micarea ecumenic* Paradigmele divine; Auto-

ritate ierarhic* autoritare duhovniceasc)* Liviu

Sian (1910-1973). doctor „honuri* causa
14

ui Ka-

eultârii de Teologie din Salonic (1971). a scris

Mirenii in Biserica (Sibiu* 1939), lucrare unic in

teologia otlodoxâ i a sludial noiunile de ha/ ale

dreptului canonic autonomie, autocefalie, tradiie

praviluieâ. instituie i instituionali/arc. succe-

siunea apostolica, Oresl Rucevschi (t 1992), coau-

tor al învturii de credina ortodox
{
1 952

fc
I ne

tiraniile. Teologia Uimnelor. 1952; Liturgica spe-

cial* 1985; Liturgica generata. 1993; Pctm RcZU)

(n.1913). Tradiia dogmatica ortodox. Despre
Duhul Sfânt. Augeologia ortodox. 1975; C Pa-

vel, Teologia moral ortodox. 19S0.

22, Desigur, personalitatea dominant a teolo-

giei româneti,. de Iu 193» încoace, este Printele

profesor Dumitru Slniloae (1903-1993), El nu
numai c n abordai toate subiectele teologiei dog-

matica dup criteriile creatoare ale patristicii, dor

a cristalizai in sinlc/e originale i reprezentative

experiena Ortodoxiei intr-o epoca de dialog teo-

logic ecumenic (v.eseul nostru Omagiu Printelui

Dumitru Sfni/oue la aniversarea a 75 de ani, in

„Ortodoxia" XXX 1 97R, nr. 4, pp;
638-647).

liste miposibil de a enumera aici studiile sale.

dar le menionm pe cele mai importante. Vfaa t
activitatea Patrtarludui Dositei al lerosu/ttmtlut -

teza de doctorat, 1928; Dogmatica lut Hr. An-

drutsos (traducere). Sibiu, 1930; Viaa i înv-]
tura Sfanului Ungarie Paiama, Sibiu. 1940; /istm

Hristos sau restaurarea omului. Sibiu. 1943; CtM
(aticismul de dup rzboi. Filacalta. traducere i\

comentariu, în 12 volume, 1940-1991, coautor al
1

manualului de Teologia dogmatic i simbolica

( 1 95K); Spiritualitate ortodox (1981), Chipul ne-\

muritor al lui Dumnezeu ( 1 987 ), Studii de teologie
|

dogmatic {]99\).

D» Slniloae a scris Teologia Dogmatic Or
todux (3 voi- 1978)» un tratat clasic în literatura

ortodoxa. O serie de lucrri suni publicate în afar;!

Mistagogia fui Maxim Mrturisitorul (în greac ),j

Alena, 1973; Romantan Essays in pirituulity and
Thcnhgv. Londra, 1971. editor A.M Alchin: Dieti

est amnar (Labor ci Fîdcs, (icneva, 1980). „Doe-j

tor honoris causa*
4

al Facultii de Teologie din'

Salonic (în 1976) 91 din Sibiu (1993), membru aii

Academiei Române (1990). D.Slniloae rmâne
nu numai arhitectul teologiei romane contem-
porane, ci i unul dintre cei mai mari teologi ai se-

colului XX.
23. Patriarhului Juslinian ( 1901-1977) i se daUn

rea/â unele iniiative cu caracter istoric: în dome*

niul calehetie, alctuirea de ctre o comisie a în-

vturii de credin cretin ortodox (Bucureti,

1952); în domeniul misionar canonizarea sfinilor

români (1955); in domeniul didactic, publicarea

manualelor peniru institutele teologice {Istoria

Bisericii Ruwthu\ 2 \oU 1957-1958. de Ciheorghe

Moisescu. tefan Lupta i Alexandru Kilipacu*

istoria Bisericeasc universal. 1956, de IM
Popescu* Teodor BodOgae i tieorge Slnescu;
Teologia Dogmatic t Simbolic* 2 voL, 1958,

deR Chiescm Isîdor Todoran >i LPetreul).

Teologia româna a fost oriental de câlre pa-

triarhul Iustin ( 1 I9S4). el însui prolesoi de teolo-

gia Noului Testament (Sfânta Scriptur i inter-

pretarea ei in opera lui loan llrisostom, Bucureti,

1942; Activitatea Apostolului Pavel la Atena. Iai,

1 946; ierarhia bisericeasc in epoca apostolic*
Craiova, 1955), specialist în teologia patristica

{Evagrie din Pont* Alena, 1937) >i cunosctor al

teologici hi/antine i greceti [Simbolica de 1 Ir.

Andruuos. traducere, Craiuva. 1956), ui câteva

direcii principale: înrdcinarea patristic, prin

publicarea unei colecii (prevzute în 100 de vo

lume) de traduceri din prinii j scriitorii bise-

riceti (cel dintâi volum, care cuprinde; „Scrierile

4*



uruiilor apostolici", traducere D. Fecioru, a apâ-

,.n 111 1979); promovarea cercetrilor teologice cu

fcuotcr moiiografic i a tezelor de doctoral eouti-

juarca ..apos.toIulului social" intr-o noua versiune.

Sub patriarhul Tcoclist (din J986), s-a cou-

ual seria Irudueerilor din colecia „Prini 51

ptiuiori bisericeti", nu fost tiprite în noi edilh;

'Jiurgtiierul (1987 i 1992), Apostolii/ (1988).

Motnteinicui (1992). Arhieratuon (1993). ediia

luhiliar a Bibliei de la Bucureti (1688-1988).

. .ncrilc. mesaiele si cuvântrile patriarhului Teuc-

h>i au fost publicate in colecia: Pe treptele ara?-

tie. intre 1982-1995, in 10 volume.

Un fapt rcmrcabU in ultimele decenii a losi

•cin c lot mai muli ierarhi s-au consacrat stu-

liilor de teologie dogmatica si ecumenic. Alâ-

iri de nume consacrate, dinlre profesorn de la

I aculllilc de Teologie dm BncUTCU si din Sibiu,

-oale distinge giupul care si-a lacul cunoscut

Uviia i contribuia prin studii, câi-i 51 lucrri

originale. Seria de te/e de doctorat susinute în

Epecialilatca Teologia dogmatic, in ar i în

n,i, constituie cea mai buna prob despre valoa-

rea Ortodoxiei romane contemporane (Ve/i: C-

ilerra, Jîntez a teohgfei ortodoxe romane

twneniporaiie". Ortodoxia romaneasca, E1B,

1 992. pp. 234-265J.

24. Din anul 1990, Facultatea de Teologie a

rnsi reintrodusa în Universitatea public .i cu

aceasta misiunea si programul ei au cptai o nouu

orientare. Proliferarea facultilor de icologic.

noua încadrare a lor instituional i administrativa

na lsat timp profesorilor s publice prea mult i
s înnoiasc metodele de predare i de comumcarc

a teologiei în noul context cultural. Fslc ioar'-c

greu s fie e\ aluate opera (nu prea bogalS) i origi-

nalitatea teologilor de azi. mai ales c tot mai

multe generaii i tendine se întreptrund i se

suprapun.

25. Cele mai relevante prioriti, in prezent, ar H:

l-xaniiiiarea si „reccptarca" principalelor con-

îributii teologice româneti - de la cele mai vechi

pânl la cele moderne - Constituie un subiect capi-

tal. Lilcratura teologic român este importanta i
merit s rein aleniu cercettorilor si cititorilor.

Nu este vorba doar de u serie o istorie a teologici

române, ci de a-i recunoate pe teologii de aulon-

ule în epoca lor, pe acei foarte mari profesri in

privina metodei lor i a temelor pe care le-au

ibordai,

TR*T.VI DE TK1LOGIF. DOGMATIC* >l EClWr.MCA

Cercetrile unor mari Icologi sunt adevrate

izvoare ale gândirii contemporane, prin profunzi-

mea i prin modernitatea lor. loan-Inneu Mihâl-

cescu (1 874-1948) alctuiete cea dintâi Simbolica

moderna in literatura româna, Teodor Popcscu

< 1893- 1973), unul dintre teologii de profund*. eru-

diie din epoca modern, cilal frecvent in .strin-

tate pentru anali/a original a raportului dintre

cretinism si cultur, a scos în evident structura

„caiolieiT a Tradiiei ortodoxe; Petre Vinlileseu

1
1887-1974) a abordat subiecte ca: teologia sacra-

mentala i liturgic, dimensiunea ccleziologic a

Liturghiei, cu mult înainte de teologii rui din di-

aspora. I.tturghierul explicat este o carte unic in

literatura liturgic; Nicolac Popovjci (1903-1960)

a scris o lucrare original despre Epicie-o eu-

harisiico; erban lonescu (1887-1957) i Vasile

lspir (t 1975) au introdus pe agenda teologiei

subiecte noi: etica i pastorala social, economia,

misiunea i evunghe Ii/urca. ecumeiiismul, autori-

tatea civil elc.La fel. Petre Deheleanu. cu Ma-

nualul ile sectofogie.

S amintim câiva autori ale cror contribuii

originale pol fi remute oricând într-o antologie a

teologiei române: Dumitru Belu (t 1980) care, eu

Aspectefundamentale ale etosului cretin. Despre

iubire (Timioara. 1945). eu Tragicul fii teologia

morala a dat eticii cretine, ce alunecase spre mo-

ralism, adevrata ei dimensiune privind modul de

\u cretin - nu teorie, ci trire; Bencdict Ghiu a

redescoperit valoarea imnologiei liturgice pentru

exprimarea dogmatic; Olimp Cciul, dogmatis-

tul care a scris cea dintâi sime/â. exhaustiva la

timpul ei. dar pun a/i de mare valoare, despre

Euharistie ca Jertfi i ca fain; loun Coman a in-

iei pretat in mod excepional teologia apologeilor

i cea a prinilor capadocieni. raportul dinlre re-

velaia cretin i cultura greac, epistemologia

i antropologia patristic, hrislologia din epoca

sinoadelor ecumenice. Cu publicarea Patrohgiei

(Bucureti. 1984. voi. 1; 1985. voi. II: 1989. voi.

III), cel dinlâi tratai de teologie, scris la noi dup
metodele moderne i într-o limb român aleas.

Ortodoxia româneasc se reîntâlnete cu unul din-

tre „clasicii" si.

Numele acestora, ca i ale altora din epoca mai

veche: Atanasic Muonescu. Uragomir Demetres-

cu, Vasilc Gin, Vasilc l.oichilâ, Nicolac Blan.

Ion Saviu. Ion Sagliin. Nicolac Colos si din epoca

modern: Grigoric Cristescu (1895-1961). Milan
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$esan (t 1981), Liviu Stan (t 1973), IsidorTodo-

ran (f 19851, Nicolac Chilescu (f 1991 ), pnl fi ci-

tate anume pentru contribuiile lor remarcabile.

Uncie dintre operele acestora constituie referine

bibliografice indispensabile, (de pild. Rscum-
prarea in imnografia ortodoxa, de printele IJe-

ncdici Ghiu),

I eologia ortodox roman a rmas deci. sur-

prinztor, înc neexplnraiâ pân acum. Bstc ur-

gent de aceea s se prevad în programa pentru în-

vmântul teologic .studierea tradiiei teologiei

româneti, pentru caf astfel studenii s învee s
eompure nu numai diverse opinii, ei si diverse

metode de a fiice teologie. O antologie de teologie

româneasc veche i nou, care s arate cât de

mull are de oferii tradiia local, ar fî un instru-

ment extrem de util în acest efort de „receptare*
1

pn/iliv, direct, a principalelor contribuii teo-

logice proprii.

Rolulfiu torului etnic jfi al culturii naionale in

teologie este un all subiect pnncipaf In ultimele

decenii, subiectul a fost abordat din diverse per*

speetive, mai ales? In cadrul dezbaterilor privind

criteriile autocefaliei bisericeti în situaie de dias-

pora. Kl a Ibsl înscris i pe agenda Congresului

colilor de teologie de la Atena, în I97fî. Subiectul

a fost reluat recent cu ocazia celor doua aniversri;

110 ani de autocefalie s» 70 de ani de patriarhat.

FA'emmenlele, evocate în sesiunea solemn a Si-

nodului (28 octombrie, 1 995), în pre/cn(a patriar-

hului ecumenic de Cunsianiinopol Barthalomaios

I i a altor patriarhi >i efi de Biserici ortodoxe, au

adus, din nou, în prim plan, prnblema raportului

dintre Ortodoxie, limba i naiune, dintre Biserica,

cultur i etnie.

In de/baterea despre matricea cretin a cul-

turii române, de/balere care a creat atâtea ani

mozitâi în trecut, teologia ortodox are partea ei

de eomribuie esenial. Din punct de vedere is-

toric, identificarea naionalismului sau românis-

mului cu Ortodoxia s-a accentuai în contextul

acelor confruntri duble, confesionale i culturale,

în care identitatea spiritualitii române se alia sub

presiunea prozelitismului confesional-eullural. In

faa unor ideologii antinaionale, era firesc ca ra-

portul dintre Ortodoxie i etnicitatea român s
lie expus, mai ales, in anii '30, într-o form apolo-

getic. Biserica Ortodox ca Biseric indigen, de

origine» a afirmat ca pstrea/ o rudenie de ba/.

unic, ce nu poale ti împrit cu alt Biseric, c

poporul român prin romanitatea acestuia, prin în

rdcinarea sa etnic, prin cultura Inr comuni
Cretinismul ortodox a participat la formarea acea

Lui popor de la început. Dar înrdcinarea etnic

Uiscricii nu trebuie confundat cu ovinismul sau]

eu elnocenlrismuh cci legtura tradiionala dintre

credina ortodox i cultura naional este de ali

natur, adic, aceasta ofer identitate unei eomu-
niti mai mari, unui popor, in simfonie cu alta

identiti i popoare.

în orice societate seculari/al, când valorile

culturale ale societii au evoluat i nu mai coin-

cid, in sens material, eu valorile culturale lra-|

diionale de inspiraie cretin, acest raport este

mult mai nuanat. Cci, pe de o parte, mesajul]

credinei, universal i permanent nu poale s fia

confundai cu cultura unui popor prin care s-a co]
munical acest mesaj. Pe de alt parte, in societatea!

de azi, apar alte valori culturale i influene idea-)

logice deosebite de temeiul cretin al culturii!

tradiionale, Hitosiud exclusiv i defensiv cultura]

ci tradiionala, Riseriea risc s absoarb Hvanghe-I

lia inli-o cultur naional, istoric i s uu poat
comunica cu cei care triesc într-un nou mediu îj
model cultural. Problema crucial eslc aceea ci

Riseriea. rmânând fidel Kvangheliei, trebuie si

încurajeze i s ajute societatea sau poporul s
existe ca o comunitate, cu identitatea sa proprie.

chiar in noile situaii, inlr-o lume pluricullurat.

problemele teptogice rezultate din /latiapar^a

la micarea ecumenica au aprut sub diverse for-

me i stadii: perioada marilor conferine i micri
intereretine cu caracter internaional, inamic de
1938; perioada de formare a Consiliului Fcumcnic

al Bisericilor: 1938-1948: perioada de critic a

micrii ecumenice, cam ta un deceniu dup Con-
ferina inlerorlodox de Iu Moscova, iulie, 1941

perioada de alîmtarc a teologiei onndoxe români:

pe plan ecumenic, dup admiterea Bisericii Orto-

doxe Române in Consiliul ecumenic al Bisericilor

(la Adunarea general de la New Dclhi, 1961),

adic, 1 961-1 981; aceast perioad a fost marcat
de Vizitele patriarhilor Justiman, in 196.S. m Iustin,

în 1981, la Consiliul ecumenic de kt Geneva; pe*

rioada de dup Adunrile generale ale Consiliului

ecumenic de la Vancouven Canada. (19831 i
Canherra, Australia, |N9I ), în care multiplicitatea

de preri personale despre ecumenism. unele con-
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badiclorii. nu permite s se degajeze o poziie uni-

fccaiaare, coerent i dinamica. In plus, exist

Lemne i orienlnri care arat c teologia de a/i a

Lerdut din substana i din entuziasmul ei ecu-

ncnic din perioada anilor '60-"70.

lltATAT OK TEOLOC1E DOGMATICA St KCUMENtCA

Teologia simbolic din ultimii ani, îneleas de

unii ca sistem închis, n-a excela! printr-o deschi-

dere ecumenic mai larg, astfel încât, ideea de „re-

ceptare" a convergenelor teologice rezultate din

dialogul ecumenic n-a gsit aici un teren favorabil.

Bibliografie

- Pr Prof. Mircea Pcurariu. Cu/tura teologic ortodox româneasca intre anii 1925-1975, în

Mudii teologice, XXVII ( 1975). nr. 9-10. pp. 653-686;

- Idem, Dicionarul teologilor români. Uucurcli. Univers enciclopedic, 1990,

- (iheorghe Drgulin, Teologi români de seama din prima juniafate a veacului olAJi-tea, in bludn

*° l

?SSiffiStoM **<* teologice si literare. Washington, D.C.. Monfall Press, 1996.

B. Teologia român contemporan:
Printele Dumitru Sinfloae

tVe/i: Bibliografia Printelui Dumitru Sr/u

hac. Uucurcli: HB, 1993, alctuit de PraC Oh,

Anghelescu: Persoan si comuniune. PHlIOS de

i mstire Printelui D, Stniloae, liditor loan I. Icâ

.li., Sibiu: Editura Arhiepiscopiei. I993|

Din BDli 1930, opera Printelui Profesor Du-

mitru Stniloae ( 1 903 -1993) a exercitai o influen

continu i din ce în ce mai extins, nu numai

.i^upra teologici ortodoxe, ci i asupra culturii

române. Aceast oper remarcabil a cunoscut o

recunoatere precoce i fervent si in trecut, iar

astzi a atins vast audien. Tratatul de Teologie

Dogmatic Ortodox (publicat în trei volume in

\\>$}) sau ,j)ogmatica de Stniloae". aceast lu-

rara monumental a devenit indispensabil pentru

,iudiul marilor subiecte teologice. Ha a modificat

rtr-o manier radical însi meloda de a (ace

eologic.

Accente specifice în metoda sa teologic i
in „Dogmatica'' sa

I. Contribuii fundamental a Printelui St-

nloae este aceea c a recompus identitatea dog-

• aulicii ortodoxe în termeni omogeni, ba/at pe

rudiia patristic cea mai autentic: Alanasie al

\'.c\anJriei. Chirii al Alexandriei. Maxim Mar-

.unsitorul. Siraeon Noul Teolog. Grigone Pala-

ma. Teoloeia ortodox (greac i slavâ| de la în-

ceputul secolului fusese o creaie a Occidentului,

heterngenâ. O astfel de teologie venise i in Ro-

mânia prin intermediul traducerilor din autori greci

i rui. influenai de scolastic, autori care au in-

trodus „problematica Occidentului" în literatura

ortodox. . _
Este important s fie reinut laptul ca in Dog-

matica sa. Printele Stniloae nu face niciodat

upei la Mrturisirea de credin, din 1 642. Teolo-

gia român a avut totdeauna o mure admiraie pen-

tru Petru Movil i a circulat Mrturisirea sa de

credin în numeroase traduceri. Învtura de

credin cretin ortodox (1952) este plin de ci-

tate din Mrturisirea din 1642. Publicarea ei in

1981. (traducere i Cuvânt înainte de Alexandru

EHan), fr note critice, arat c se oscileaz în

privina termenilor de referin ai dogmaticii orto-

doxe. Unii aprob valoarea ei documentar, alii

disput caracterul ei de ..carte simbolic". In felul

acesta, implicit. Printele Stniloae a fcui <> triere

a literaturii ortodoxe, scrise sub influena scolas-

tieismului i raionalismului occidental. FI a rea-

lizat acea „sintez neo-patristic" de care a vorbit

profesorul (ieorge Florovschi, la Congresul fa-

cultilor de Teologie de la Alena. în 1936. La

Congresul din 1976. el a fost recunoscut în mod

unanim ca restaurator i inspirator al dogmaticii

contemporane.

2. Sinteza realizat de Printele Stniloae pune

în lumin o „dogmatic coerent", in care Biserica

exprim doctrina ei biblic. în concepte i în doc-
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irine ftindamentale. Aceasta sintez arc o valoare
sigura; autenticitatea. Sintc/a nu csle altceva
detil dezvoltare teologic» a doctrinei tradi-

ionale, inii -un slil contemporan i personal- Pen-
tru Printele Stâniloae metoda apoi atica nu în-

seamn o înfrângere a cunoaterii teologice, cci
noi i noi întrebri se ivesc in faa teologului. De-
sigur, nu e vorba de o teologie care caut disperat
argumente raionale pentru dovedirea lui Dumne-
zeu (apologetica) j vâneaz lacunele tiinei, nic]

de o teologie care sistcmali/ea/â pentru nevoi di-

dactice, ci\ de o teologie care evoc misterul i
împinge mai departe meditaia $i inteligena, in

acord eu epecla/a spiritual. Pentru Printele
Stniloae *#pectaza*\ înaintarea în viaa spiritual,
csle inseparabil de inainlarea în cunoatere, în

.cercetarea sa teologic, ci a inut împreun fideli-

laiea dogmatic în raport eu Tradiia i cu con-
templaia personal, ca sa dea un rspuns proble-
melor existeniale contemporane De lupi, toi
Prinii Bisericii au varianta lor personal a Ort*
doxiei, deoarece au transmis în chip propriu ceea
ce an primii. Teologia este o cutare infinita $i.

uneori, nesigur. Jeologia csle o eonfidcn|â:
p

/'/

ftotek noastre n-ttm putut reda decât o prea
sraca prticica din bogia indefinita a confinu-
tu/ai tui ie vorba de comentariul lut Maxim Mâr-
tttrisitQtid - Ambigua), atât cât m s-u revelat m
timpul in care le-am scris"

3. D- Stniloae aduce în aciualifate temele
cretine clasice. !;l n-a avui e/ili i s scrie o carte
cu ud tillu simplu: Dumnezeu este iubire, tema
care sl la nriginea cretinismului. A rcluai marile
subiecte evanghelice si patristice care constituie
universul teologiei cretine, în tratarea acestora,
esenial csle raportul dintre tema clasic i expe-
riena actuala, de unde, modernitatea explicaiilor
sale. Hstc prima oar când M examineaz, in mod
sistematic, raportul teologiei orlodoxc cu moder-
nitatea. Astfel, teologia iratea/ nu numai subiecte
care aparin vieii inieme a Bisericii - doctrin de
credin, misiune* diaconic, ecumenism. spirifUft-

lilaie, ti si probleme care privesc raportul creti-
nismului cu modernitatea, cu societatea modern,
cu domeniul secular. Dup cum se tie acest ra-
pori este eau/a multor tensiuni intelectuale $i rup-
turi epistemiologice.

4. Printele Stniloae a reabilitat valoarea teo-

logic a creaiei, raionalitatea lumii j a istorici,

dinamismul tunici umane. I .unica este revelaie
de aeeca eatafatisuuil devine o propedeutic
po/tIJvâ pentru apotalism. Aceast vi/iune p->

/iiiv despre lume ofer o punle de dialog nu mu
mai cu celelalte religii i filozofii, dar $i cu lq
tnlele umane i sociale. Este pentru prima dai
când „tema lumii*' csle integrat în intona mâi
mirii. i aici el completea/â teologia bi/antin isi-

hasl, care se concentrase asupra temei trupului]

Indumne/eirca îi are temeiul nu numai iu echili-

brul hristologic prin întruparea Cuvântului, ci i în]

cel al (iene/ci, prin mani testarea Tatlui - Pun Io-

cralor* în creaia Sa. Dumne/cu a vrut s Se las
vzul de oameni,

într-adevr, ce este nou in leologia Pârintcli

Stniloae, mai ales, in teoria cunoaterii lui DurJ|
ncicu, este afirmarea clara a legturii diplrc cu<

noalerea raional, afirmativ j\ cunoatcrci
supranatural, anofatic, A scris pagini remarca]
bile despre „nedesprprea cunoaterii raionale A
apofatice a lui Dumnezeu " despre ..dinamica rm
portulut dintre teologia negativa >7 cea afirma\
tiv*\ FI pledeaz pentru îmbinarea apofalicul

cu ealalalicul, avndu-l ca exemplu patirslic

Maxim Mrturisitonii. „Nu socotim potrivit dis

preul cu care vorbesc unii teologi ortodoci di
teologia pozitivii. Duca lumea fi Scriptura sun
tfvskiittmh lui Dumnezeu, iar tie ne ypurt ceva
pozitiv despre Ei evident câ teologia pozitiva ifi\

are drepturile ei Este drept câ teologia pozifivm
este teologie a finitului, dar departe de a em
dude infinitul, face posibila ridicarea spre el*

Printele Slnilnae cere aici o regularizare, o al-

ternare a rapnnului dintre teologic si filozofie,

cci filozofia arc regula ei. adic ea trebuie *u nul
identifice lumea cu Dumnezeu, iar teologia arc]

marginea ei, adic, ea nu trebuie s-î. separe pe
Dumnezeu de Iunie, de creaia Sa

., Teologia afirmativa exprim Jardtuile ce *e
pot prinde din «fiinau adevrului. Teologia nega-
tiva, contiina sau evidenta câ aceste frâme nu
sunt totulx câ prin ele nu sa terminai conoaffer
adevrului. Se exprim contiinfu sau evidena]
misterului inepuizabil care e. ca atare izvorul\

inepuizabil al adevrurilor ce se vor cunoate im
viitor- Teologia afirmativ face bilanul ee/oA
cunoscute pân acum. Teologia negattvâ d asi-\

gurari pentru cunoaterea celor viitoare. Departe,
j

aadar
>
de a fio mrturie descurajatoare, teologia

|

negativa este tocmai aceea care învioreaz îpirtm

tul iu istm cu perspectivele nesfâritepe care jiiih I

terul ce este inepuizabil de adevruri, de revelaii,

le descinde spiritului
"

5. Teologia arc totui nevoie i de termeni de
teologic afirmativ i negativ- Accasl afirmaie
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de o extrem importan pentru dialogul in-

;iual de u/i. Aceast teologie nu eslc deci lip-

l>i de valoare pentru cunoaterea tui Dumnc/cu:
'unoaterea c Dumnezeu nu poate fi cunos-

U e i ea o cunoatere Ea implica o maturizare

spiritului uman"; spune Printele Srailcae.

fChiftr infinitatea II arat pe Dumnezeu ca ne-

ui fi cuprins cu mintea, ca fiind nuster mai
Bus de cuprinderea noastr E o cunotin in

:unoatere*\

h. Nou în teologia Prinielui Slniloac eslc.

[pui, viziunea sa profund personalist în ee pri-

ite legtura dintre Dumnc/cu, creaie i per-

pun. El a scris pagini unice despre timp i pa-
fan, despre spaiu i persoan, despre societate

persoan, lat un citat dintr-un capitol despic

Miu. ca mediu de comunicare a lui Dumnc/cu
li noi: „Dar sensul deplin Hprimete spaiul nu-

nat dac-l vedem ca mediu de comunicare a lui

umntscu cu nai Comuniunea noastr uman
\re nevoie de spaiu, dar nu l-a puiu trea

t
ci-l

toate numai transfigura. subiectiva. Dar aceasta

înseamn c numai o comunine de Persoane su-

preme l-a putut crea, nu penn*u ea, ci pentru noi,

}< ai fteMnt n comuniune dup chipul comuniunii

wpreme. Iar o subiectivizare vdit spaiului

ttu se poate realiza decât in comuniunea deplin
u avea comuniune suprem, "

7. tfSâ se dea toat atenia lut saeculum",

le, in mod cert. cea mai deschis declaraie pen-

ii u recunoaterea consistenei i valorii creaiei, a

lumii, a aportului acesteia la dezvoltam umanului,

In autenticitatea lui. Din nou, ceea ce Printele

Miiilo&e airihuic gândirii lui Maxim Mrturisi-

nrnl, putem s atribuim >i nui viziunii sale. Este

vorba de M im personalism $;/ tm optimism care

lipsete din orice panteism". Inlr-adevâr, Printele

Miiniloae arat ce loc are omul în acest univers,

cci Dumne/eu este nu nunuii Creatorul lumii care

poart de grij unui ansamblu, ci i Dumnezeul
>mului creat ca persoan contienta de sensul

. reaiei. un Dumne/eu care Se oprete la fiecare in

parte, în mod personal:

,.Daromul an nevoie de lume numai ca drum

ipre Dumnezeu, ca pregtire pentru înelegerea

Ini Dumnezeu. Omul nu se poate opri la lume. Nu
lumea ii duce pe om la Dumnezeu, ci omul duce

lumea la Dumnezeu. Nu ea iid ultimele rspun-^

sta*i la întrebrile ce i le pun existena i ultimele

satisfaceri. Ea ii trezepe d<yar apetituri fi întrebri

mai adânct prin satisfacerile fi rspunsurile

TRATAT Di: TMH.tMill. DOGMATICA i KCUMfcNIC

pariale ce i le d. El trebuies depeasc lumea

t ea H ajut la aceasta prin relativitatea ei Dar
numai el triete intrehrile i simte nevoia de-

pirti eL Lumea pune, dar ntt-i pune întrebri.

Ea este obiect finit, nu subiect însetat de infinit *\

Sau : „ .Vi/ omul este opane a cosmosului, ci toate

prile eosmosulta sunt pri aie omului. Omul nu
este un microcosmos, alturi de macrocosmos sau

r/i cadrul lai, ci cosmosul propriu -zis. întrucâtd
o unitate deplin i d un SCTO deplin tuturor

prilor creaiei Prile creafiei sunt umane .i

sunt chemate s fie tot mai actual umanizate \u
omul e încadrat in vreuna din prile creaiei i
adaptat ei, ci toate prile creaiei sunt încadrate

f/t mui adaptate lui Creaia devine un cosmos in

nm întrucât e unificati umanizat deplin in ei
"

(Vezi: comentariile la Ambiguu lui Maxim
Mrturisitorul, la Viaa lui Moise de Sfântul Grig-

urie de Nyssa sau capitolele despre cunoaterea lui

Dumnc/cu din Dogmatic (voi. I. pp. 1 13-145) i
despre contemplaie, din Spiritualitatea ortodoxa

(pp. 188-211).

8. Printele Stâniloae a scris pagini admirabile

despre Spiritualitatea româneasc, artând marile

ci caliti si valori. Ortodoxia are. la români, nu

numai un rol istorie în pstrarea coeziunii na-

ionale, ci i un rol simbolic, deoarece determin

caracterul culturii române în raport cu alte culturi

europene. De aceea o integrare mai pronuna lâ :i

României tn Europa cere relevarea urmelor Orto-

doxiei în cultura i in spiritualitatea roman, mai
ales. semnificaia ei pentru edificarea comunitii
umane in istorie.

Printele Stâniloae a afirmat apoi, locul teolo-

gici în cultura româneasc, o cultur transparenta.

in care o-etiiiisrmil se pstrea/ ca valoare in-

dispensabila i permanent. Acei sociologi care

prestabileau prbuirea larmelor tradiionale cre-

tine, de pietate $i de etic, socotind teologia o re-

licv i o valoare abandonat inlr-o societate do-

minat de ideologie i de tiina, sunt dezminii de

aceast consubstanialitate dintre teologia orto-

dox si spiritualitatea româneasc, pe care Prin-

1ele Stâniloae o subliniaz cu alâla vigoare. Cei

care vors modcic/e o cultur paralel, tar con-

tribuia teologic cretin bimilenar, revenind la

arja-zihul fond mitologic, pgân, pre-crelm. poart

o mare rspundere fa de viitorul spiritualitii

româneti. Studiile Printelui Stâniloae despre

vârsia i despre caracterul spiritualitii române
las a se înelege c procesul de tergere a cle-
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montului cretin din cultura aceasta poate avea
consecine incalculabile pentru identitatea etnic*

Observaii critice

O munca uriaa este necesara pentru a prezen-

ta, în mod coerent, viziunea teologic crcaioare a
Printelui Stniloae i de a examina, in mod cri1ic>

metodologia sa. Vom remarca, de pild, lipsa de
referin la teologia roman anterioar- Nu numai
c n-a citat din teologii români mai vechi i con-
temporani, dar n-a dezvlui! originea imediat, au-
tohton, a scrisului teologic. Apoi, lipsete din
opera sa o prezentare a teologiei romane în ansam-
blul ci» Dac lum perioada de la înfiinarea Pa-
triarhiei Romane, 1925-1993. întâlnim figuri re-

prezenta live. atât prin originalilalea concepiilor i
studiilor lor, cât i prin responsabilitatea lor didac-
tic in cadrul Bisericii sau prin misiunea lor inte-

lectual, la frontiera dintre teologie i cultur* S
amintim câteva nume: [rineu Mililce.scu, loan Sa-
vîn, Petic Vmttlcscu. Vasile toiehij. loan Coman.

Chiar dac în acest interval de timp nu se poale
vorbi de coli, de curente, de direc|ii bine defi-
nite, toiuu s-au exprimat accente particularei s-au
practicai metode specifice, s-au propus orientri
difereniale. Unele dintre acestea au fost proemi-
nente; unii înelegeau teologia ea

f
Jtarismâ*\ ului

au abordal-n ea pe disciplin academic. în centrul

acestei perioade, st momentul 1936, când, de (apt.

s-au pus in joc identitatea i misiunea teologici

romane, definiia ei proprie în raport cu catolicis-

mul dar i cu slavonismul i cu elenismul Cu de/.-

voltarea unei gândiri ortodoxe române omogene,
acestea apreau clcrnclitc, mai ales c alimentau
teorii universaliste, ea, de pild, slavofilismul.

Una din deficienele cronice ale dogmaticii
ortodoxe eslc aceea c nu este conexat direct cu
exegeza i cu teologia biblic. Nu este vorba doar
de a pune doctrina Bisericii în raport cu anumite
texte biblice, ei* de a artac Sfânta Scriptur este

centrul i sursa doctrinei de credin, pentru a evita
astfel impresia c materialul dogmatic eslc diferii

de cel biblic (sau liturgic). Avantajul Dogmaticii
Printelui Stniloae eslc c a unificai într-un fel

tradiia patristic cu cea dogmatic. Totui, o apro-
piere mai mare Intre reflecia dogmatici i ex-
egeza biblic ar fi putut pune în valoare autoritatea

doctrinei. Biserica, in doctrina ei, nu se poale dis-

pensa de autoritatea textului biblic. Cci dogmati-
ca este expunerea sistematic, folosind, uneori.

concepte i noiuni abstracte: creaie, cdere, aleJ
gerc, întrupare, rscumprare, mântuire, hrislolo-fl

gic, ecie/.iologie. eshalologie ele., a materialului
biblic, provenit din interpretarea exegetic atât al
textelor biblice, cât i a materialului liturgic m
aghiografie. provenit din experiena liturgic i

9

comuniunii sfinilor Dogmatica tratea/ in felul efl
aceleai realiti i evenimente revelatoare, naratoi
in crile canonice, celebrate Jn cult i in imno-T
grafie, descrise în iconografie. In acest proces, opc*J

raiunea exegetic este primordial, deoarece caut
evidente i convingeri proprii naraiunii biblicei

Teologia dogmatic. în articularea unei doctrine,

trebuie s inu cont de exegez, care organizeaz
multiplele unsuri ale naraiuuii biblice.

Decalajul dintre studiile dogmatice i sludiiloj

biblice eslc evident în teologia român. Problema:
este c hermineuttca i teologia biblic sunt insuJ
ficienl dezvoltate, reduse la o disciplin care uui
vede vocaia ei in aria dogmaticii. Nici imnngrafia,|

nici iconografia contemporan nu s-au de/voliau
suficient. Lirica cretin este inexistent, agluo-
gmfia .sporadic, iconografia static, anacronic.!
Kle n-au beneficiat de avansul reflexiei dogmatice.
Prin urmare. Dogmatica Printelui Stmuloae esta)

viabil in msura în care nu rmâne un cap tiai <Sc\

celelalte discipline ce formeaz trupul leolngiets
exegez, patristic, liturgic, aghiografie. $\ in-

vers: aceste discipline îi vor pierde orizontul dac
se izoleaz de dogmatic,
O alr problem ar fi aceea c. în studiile de

simbolic, metoda comparatista, care const ini
juxtapunerea poziiilor confesionale, nu ine seam I

de metoda ecumenic. Cu alte cuvinte, simbolica, I

prea conlcsionalisi, nu este conexat cu dunensi-

1

unea ecumenic a Tradiiei ortodoxe. Ta prima I

vedere, în studiile sale de simbolica. Printele ;

Slniloac arat o intransigent dogmatic loial. I

fapt care îi încurajeaz pe unii s alimenteze pole-1
mica antiecumenic. Totui, atuuci când introduce I

noiunea de „soboraicitalc deschis*
4

>i admiteJ
..ecleziulogia comuniunii". Printele Stniloae este I

departe de aceast polemic $i de orice critic I

„eonfesionalist" a celorlalte Biserici cretine.
Dogmatica Printelui Slniloae ar avea consecine
importante .i pentru înelegerea raportului dintre

particular i universal, dintre ceea ce este indigen |
•i ceea ce eite ecumenic în Tradiia ortodox. F
nu trebuie s fie folosit în sere negativ, ei, în sens
pozitiv, pentru a asiniilu convergenele teologice
realizate in dialogul ecumenic. Prin urmare, sin-
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lllV.l Printelui Stniloae este viabil în msura în

re d schimbai metoda simbolicii ortodoxe ac-

fcalc (plin de truisme).

C. Problema metodologiei

in teologia român

a) Teologia român trebuie s ajute Biserica s
:cjpete popularitatea i eficacitatea ei. Pân
;uni, aceast teologic a optat pentru o Ortodoxie

;ânul Bisericii ", fr s observa dimensiunea

;i evanghelic, misionar, ecumenica. De aici: cx-

£e> de dogmatism în materie de doctrin, pruden
txacerat fa de temele ecumenice, argumentul

simfoniei qooritiee în raportul dintre stat si Btse-

ic, amestec de teologie i politic în tratarea

imulutr subiecte de etic, istoria Bisericii locale ca

lingur criteriu de dezvoltare i înnoire a Tradiiei.

Una dintre sarcinile concrete ale teologiei este.

deci. aceea de a reda Ortodoxiei caracterul ei

popular in sensul nobil al Icrmenului. eficacitatea

ei spiritual, calitatea ei de ualuat".c simte o

mare trebuin de comentarii si de interpretri

eare sâ ajute mai bine Tradiia ortodoxa s devin

„fermentul" unitii in fiecare loc i care s nu

agraveze ignorana sau perplexitatea celor care nu

cunosc sno cunosc putui Ortodoxia. Aceasta în-

seamn, în fond. populari/arca însi a teologiei

ortodoxe, pentru a face, astfel- din fiecare credin-

cios un catehet, Cci. diipâ cum Sfânta Liturghie

nu este o slujb clerical, toi aa teologia nu este o

misiune academic, ci mrturia întregului popor

credincios.

h) Punctul de plecare indispensabil pentru

teologia roman de a/i si de mâine rmâne viziu-

nea creatoare a Printelui Dumitru Stniloae.

liste importam s nu se caute alic puncte de ple-

care, în deruta actual, teologia român ure ansa

sâ posede nu numai un material teologic de valoa-

re excepional, ei si o nou concepie despre rolul

TRATAT OT. TMH.OGIE IWKiMAIICÂ i M.tMEMCi

teolofiici. Cci este pentru prima dal la noi când

se dezvolt o gândire metafizic, apolinic, pe

temeiul Revelaiei divine, capabil s ofere prin-

cipii de reflecie critici asupra lumii i perspective

de universalitate. Teologii de a/i trebuie s ex-

trasa din Dogmatica sa marile direcii ale teologiei

.le mame. Este singura soluie pentru a contracara

tendinele conservatoare, care vor s trag înapoi

concepia sa despre teologie.

c) Teologii din generaia mai lânâr vor urma

sau nu stilul i metoda teologic a Printelui

Stniloae. dar ci nu pols se de/iniercseze de sin-

teza sa creatoare, deoarece ea media/â un element

propriu identitii ortodoxe i române. El aa/
Ortodoxia româneasc pe locul ci propriu, între

tendine extreme: pe de o pane. dogmatizare a ex-

presiilor credinei, un fel de conceptuali/.are a ca-

tehismului, iar, pe de alt parte, spiritualism limi-

tat la ritual i la colt. tar etic i Iar cultur. El

percepe inima spiritualitii române in acea simire

a tranee ndeniului în cldura, ia culorile i în mi-

reasma sfineniei. Este o „evlavie" regal care ira-

diaz în mate sferele vieii: cult. clic, cultur i
civilizaie.

d) Sinteza Printelui Stniloae are deja i va

avea repercusiuni de fond asupra spiritualitii

ortodoxe române. Ea poate sâ marcheze mai multe

domenii ale vieii bisericeti i culturale. De pild,

in raport cu instituiile bisericeti, teologia îi ic-

capl acum vitalitatea i fora ei. Teologia pre-

cede instituia si o lumineaz prin analizele ci.

Biserica Român este deci pus in faa unei me-
ditaii teologice de care or trebui sâ in seama in

orice program de înnoire bisericeasc. Se impune

o nou sinergie i coeren intre instituie i teolo-

gie. Biserica ar trebui sâ fie preocupat acum de

transferul i de aplicarea acestei teologii în dome-

niile practice: misionar, entehelic, social. Trebuie

sâ lie evitat o ruptur între teologia care este ex-

primalâ în Dogmatic i teologia care este difuzat

în catehisme. în predici, in manuale, in pastorale,

în texte ?i în referate ecumenice.
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V, Cretinismul

(Vezi: L Bria, U$w Hnstas\ Bucureti, ed, Btt-

Iclopedicâ, 19901

1. Cretinismul este credina c Adevrul ctem
bslc o persian, lisus Hrisios, Cuvântul Iui Dum-
nezeu întrupai, aa cum El S-a revelat in Evanghe-
lia Sa transmisa de Apostoli Bisericii, despre care

p mrturie Duhul Sfiim. începând cu ziua Cinci-

vcunii în Ierusalim (ctre anul 30). Religia cret-

in cslc un dar divin care face posibile cunoa-
terea m experierca iui Dumnezeu, descoperii <)c lisus

Iristos ca Treime de Persoane: Tall, Fiul i Duhul
[Sfânt. Cretinismul este o religie monoteist tri-

nitarâ. deoarece crede c fiina unic a lui Dum-
fcezeu i dumnezeirea) sub/.ist în Trei Persoane:

Minunat lucru' Dumnezeirea este una fi tutrettil

^ *ata in fiecarefafr împrire jfifr ameste-

care: a Tatlui, a Fiuluii a Sfântului Duh ne in*

t lunâsn ca unui singur Dumnezeu". La un anumit
timp din istorie (kairos). Unul din Treime. Fiul sau

Cuvântul, primele în Persoana Sa divin* înir-un

mod unic. nalura umana din Irupul Fecioarei Ma-
na, devenind Dumnezeu adevrat i om adevrat
( In* 1, 14). sub chipul lui lisus Hrisios. Cretinis-

mul este astlel o religie hristoccnlric. Cunoaterea
lui Dumnezeu este ba/ala pe pre/enia llzicâ i pe
uete revelatoare in istoric, pe învturile obiective,

universale, pe care Ie-a învat lisus Hristos. HI

^ ;iic este Calea, Adevrul i Viaa (In. 14, 6)*

2. Numele de cretin alribuil celor care vor-

besc de Cel Uns * Hrislosul (F.A.fl 026), celor

care se convertesc la Evanghelia IurHrtstos ( F.A,

?^2&fcsis^lar care uier pentru numele lui Hris-

Sos (1 Pt 4,i6h apare imediat dup învierea lui

iisUS^-n&eiftru întâia oar, li s-a dat ucenicilor

numele de cretin in Antinki* (F\A. 1

1

, 26)- Nu-
mele vine de la Hristo* (traducerea greac a lui

' h-sia i care înseamn Unsul, unul din titlurile

care s-au dai lui lisus - in ebraic losua. care în-

scamnâ
, tDumnezeu mstrul&te** (Le* I, 31)* In-

tr-adevâr, Tosua din Na/aret, adic lisus, fiul

Manei, a primii ungerea Duhului Sfânt (Le. 4, ÎS:

K.A. 10, 38) i a fost recunoscut ca Mcsia-Hristos

la hoic/ul Su de ctre profetul loan. în Iordan i
la schimbarea Su la faa (Ml 3, 16-17; 17, 5).

lisus cslc Mesia Care Irehuia sa vin, nleptat de
poporul Israel, Fiul lui Dumnezeu (In. I, 31-34),

pe Care i-a pus pecetea Dumne/cu Tatl (In, 6,

27), Acesta va reintegra omenirea in comuniunea

de origine cu Dumnezeu, prin jertfa Sa pe cruce*

Exegeza patristic percepe identitatea Noului

$i Vechiului Testament anume în lirnlocentrisnuil

lor. Hristos, în Vechiul Testament, nu este Mesia.

ci. Îngerul Domnului, Marele Sfetnic. Domnul
slavei, Hrisros nu este un oarecare mesia ridicat Iu

o stare divin de ctre cretinismul de început.

Dimpotriv, a fost Domnul slavei Care S-a tcut
om prin natere din Fecioara Mariu i astfel a de-

venii Mesia (J. Romanidis, Jesus C/trist - The life

afthe World, 1983. pp. I0O-I0H Pentru crclini,

Mesia este Cel nscut din Mria.
3. Prin Taina ungerii eu mir, cei botezai pri-

mesc pecclea - xphraRis. sijjnum (Apoc, 9, 4) -

darului Duhului Sfânt (E&& 1, 13; 4, 30), ca semn
al participrii lor la viaa în Hrisios -l Insul Dom-
nului (I Cor. I, 21-22) i al consacrrii lor in mi-
siunea mesianic pe care a avut-o Hrisios: profe-

tic, sacerdotal, împrteasca. Cei bolc/ai i uni
aparin lui Hrisios, devin hristoi, cretini, mar-
tori i ucenici ai Si, hristofori.

4. Dintre religiile monoteiste (iudaic i is-

lamic), cretinismul cslc singura religie care în-

va c Dumnezeu i omul s-au unit pentru eterni-

tate in per*uanu lui lisus Hrisios, Care S-a artat

oamenilor i a suferit pentru ei in limpul lui Foniu
Pilal, ctre anul 30, liste singura religie care înva
c Dumnc/cu-Crcaiorul devine Rscumprtorul
creaiei Sale, c autorul creaiei este i autorul

mântuirii* adicâ intervine in istoric ea s restaure/e

omul c/ut i alienat in drepturile lui de fiu adop-
tiv al lui Dumnezeu. Peutru cretini, persoana is-

toric a lut Ii sus din Na/arct st în centrul istoriei,

cci vindecarea i eliberarea umanitii din corupie

i din moarte li aparin numai Lui: .,Im nimeni Altul

nu exte mântuirea ** (F,A, 4, 1 2).
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5. Cretinismul arc un raport specia! cu Ve-

chiul Testament, deoarece. în istoria lui Israel, Cu-

vântul, cure apare sub forma „îngerului de mare

sfat
"

(îs. 9. 5), ca unul din cei trei oameni cure se

arat lui Avramii la stejarul Mamvri (Fac, IX. Io),

este chiar revelatorulJui Dumnezeu ctre profei.

înainte de întrupare* L//mfw, Cuvântul lui Dum-

flHEH erajirezenr t mai înainte* prin Moise i
prinprofi]ghQri2&a< Despre Principii, Prefa),

Vechiul Legmânt arat ci Dumnc/cul lui Israel

L*u trimis pe Hui Sâu in lume ca sâ devin om
nscut din Mria, pe care sâ-L invieze din morii ca

pe un israelit fidel, prin puterea Duhului Slnt,

Astfel, prin Mria i prin Duhul Slnt. Dumne-

zeu va lrgi Urnitele poporului ales, ca s includ

neamurile ce vor aeccpla sâ cread in BL Se g-
sesc mul|i drepi i înainte de Lege, i in vremea

Legii, i în perioada Evangheliei.

De altfel. Biblia lui lisus din Na/urci a a

Apostolilor Si a fost biblia lui Israel din Umpul

S6\x{Ugeq, Projefii. Psalmii* Aw)« Sfanul Apos-

tol P3vcl numete scrierile sacre ebraice Vechiul

Legmânt sau Testament (II Cor. 3. 14; Gal, 4,

24 ), Vechile Scripturi (Rom. 1 , 2). Scriptur (In, 2,

22; FA 8, 32), Scripturii? (Mc, 12. 24: 1 Cor 15.

4). Cuvântul ?i predica lui lisus însui. Evanghelia

Sa, care a ireeul în mesajul Apostolilor, au losl

scrise *i alturate Scripturilor Iul Israel anume ca

fiind împlinirea lor perfecta: ujV« um MVlAs strtt

£^W" t'ML 5, 1 7). Aceste noi scrieri cretine, con-

inutul Tradiiei orale, vor deveni Noul Testament.

biserica po&l-apostoticâ va aduga canonul Noului

Testament la canonul Vechiului Testament, ca sâ

constituie din dou pri Biblia cretin unic.

6, Cretinismul nu cslc îns o lrgire sau o

completare a religiei iudaice cci Ilrislos nu este

un simplu mesager, unul dintre Profei, care trans-

mite, ca intermediar, comandamente religioase i
etice. Situaia, misiunea i persoana lui lisus Hris-

-. *unt diferite de cele ale Profeilor. Dumnezeu

bsuî Se descoper i Se manifest în persoana is-

toric a lui Hrîstos, lisus este comparai cu Noul

Aclam, cci vine sâ pun un ..inicpul nou" istoriei

compromise de drama cderii in pcat a vechiului

Adam. Tot ceea ce spune >i face lisus este în

raport direct cu istoria mântuirii omenirii, de la

începutul ci, i de care vorbete i Vechiul Testa-

ment Mai mult. Ustis vrea sa îndrepte aceast is-

lorie inconsisten i dezorientat, s deschid o

Laic noul, calea împriei lui Dumnezeu.

7- Credina înlr-uri singur Dumnezeu - mo-

noicismul - proprie Vechiului Tcslament (le, 2(9
2-3: Deut 6, 4-5; R 63. 10-11) s-a pstrai ^i în!

Noul Testament (Mc. 12, 29: In. 17. 3). MonoicM
mul religiei iudaice va fi îneles, dup Inlruparca

lui Hristos i dun venirea Duhului Sfânt, înlr-J

deplina perspectiv trinilar. Din Vechiul TeslaJ

ment. creiinismul a rclinul. mai întâi, ideea ea

Dumnezeu (Theos) este Cnralortil (Pantocralor).B

u afirmaie capital care arat câ posibilitatea dfl

cunoatere a lui Dumne/cu („Ea sunt Cel C
swtt*\ le, 3, 14) cslc dal deja în adele Sale rel

velaioare în creaie. Profeiile mesianice i teol

tamile din Vechiul Testament se concentreaz îra

„condescena
4

* divin Synkatabasls). adic in

întruparea istoric a lui Dumnezeu, în viaa umana
individual a lui lisu< din Nazarel, care va desj

coperi sensul ullim al legii (Ml* 5, 43-48) i vi

rscumpra pcatele „de sub intuiul testament î

(Evr,9,iS).

8. Religie monoteist, religie hristoeenlrieaJ

cretinismul se definete in conicxtul învalâluiiq

despre Dumnezeu - Stana Treime, aceasta îne-

leas alât în csen-frina ei unic 71 comun, ousM
-Dumnezeirea, cât i în prezenta i in lucrarea Sq
personal. In creaie i în îslona umana, in oiku-

nomia Sa. „Unui din Treime", Hristos se rctaâl

constant alai la voia Tatlui de Care c dependent

(Mc. 15, 34), cât i la persoana Duhului Sfânt

prin Care lucreaz în lume i în Care este slvii

(In. 16, 7-14). Numai în cadrul unei teologii trij

rulare, cretinismul poate s pstreze caracterul

su hristocentric i s eyitfi tendina hnstomonisl

Cretinismul ar fi o învtura incomplet (iîi

doctrina despre Treime (Sinodul Iruian. 6V1, cai

I), Slnta Treime cslc „structura supremei iu*

hiri" {D< Stâniloae).

9. Planul Iui Dumnezeu (orânduirea venic!
se împlinete în timp i în loc, dup un timp md|
st&nic de pregtire, adic la ..plinirea vremii" m
kairos - (Mc. f. 15). în Întruparea Fiului lui Dum-

nezeu. 6 nou perioad de istorie începe cu Aces

la, cci, dei ttiscut din femeie, uâscul sub Leg*

(Gal. 4. 4). întruparea Sa se însene într-o continu

istorie a mântuirii, inspirate de intervenia persof

mila a lui Dumnezeu: „Dumnezeu cu ffoi" * UmR»

nuci (Mi. 1. 18-24). Taina întruprii: „Cuvânta

(Logos) S-uJSeut trup Isarx) i a locuit prin

noi. am vzut slava fdoxaj Sa. slava pe care

are de la fatal ca Fiu unic" (Monoghcnis-UniJ

KOilUl) (In, 1. 14). Cuvântul Se manifest ca 0]
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persoan. în care sara-caro i doxa-gloria suni

unile tar confuzie i Iar separare. Aceast în-

doita privire asupra persoanei i misiunii Iui llris-

los, în acelai timp, islorica si transcedent. este

jxenial pentru definiia cretinismului. Cci nu-

mai dac EI esle concomilent i in mod deplin,

oin adevrat i Dumnezeu adevrat xedon.

451), adic descendentul lui David, lud Mriei,

dup trup. i Fiul lui Dumne/cu, dup nalura Sa
Jivin, adic consubstanial cu Tall i cu Duhul,

Unul din Treime dup persoan, numai alunei

[isus din Nazaret este cu adevâral Hrislosul, Mân-
tuitorul i Domnul nostru. Lectura public a Nou-
lui Testament începe cu Evanghelia dup Ioan. la

Liturghia din dimineaa Duminicii Patilor, anu-

me, pentru a arta ca Domnul cel rstignit i înviat

in limpul lui Ponfiu Pilal este însui Cuvântul lui

Dumnezeu cel venic in. cap. 1 ), Care S-a mani-

festat în leofaniile din Vechiul Testament i S-a în-

trupat din Fecioara Moria în Bellecm. în timpul lui

Irod. Slava Celui invial din mori în prima /i dup
: ibat - care simboli/ea/â ziua a opta - este slava

Celui nscut din veci din Tatl. Acest Dumnezeu
îiiomenil S-a pulut vedea, mai ales, în misiunea

public a lui Tisus: predicarca Evangheliei, min-

unile. Pastele, crucea, moartea, învierea.

10* %,Dunu\ezeu S-aJacut om pentru ca omul
va devin Dumnezeu" (Sfanul Alanasie, Despre

întrupare, 54/, desigur prin înfiere ((îaf 4, 5:

Ffo. L 5) i prin participare (II Pl I, 4), nu la

fiina divin, ei Ia energiile divine necreate (Uri-

goric Palama). Procesul îndumne/ctrii (Iheosis)

umanului începe în persoana Cuvântului întrupai

în care umanitatea este rscumprat i sfinit

prin ungerea Dumne/eîrii . 1:1 Se aduce în Impui
Su propriu ofrand, de bun voie. pentru rs-

cumprarea pcatelor noastre, dar Dumnezeu II in-

viaz i. eu aceasta, i umanitatea Lui o fost trans-

figurat. Intrând printr-un mod nou în lume, prin

naterea dup trup din Fecioara Mria, a coborât

Ja jumtatea drumului" ea s realizeze totul in

mod „leandrie", lil. Care a murit în mod real.

S-a artat mai puternic dcet moartea. In trupul

Su jcriiU (sângele curs din coast - In. 19, 34).

Mielul Iui Dumnezeu a deschis o cale nou pentru

toi spre ceruri (Lvr. 10, 20). Zidul despririi

(Efcs. 2, 14 1 a fost drâmat de Arhiereul llrislos

;Ffcs. 2, 13-22), i, astfel, chemarea neamurilor

>-a realizai (In. 12, 32). Arhiereul Hrislos „este

poarta prin care intr Awaam, fsaac i facov.

Profeii, Apostolii t Biserica" (Sfântul IgnaUe,

Ctre Filadelfieni IX, I).

ÎL Aciunea mântuitoare (oikonomia) a lui

lisus llristos va fi completat prin revrsarea

Duhului în istorie i prin adunarea Bisericii Ia

Cincizecime. Opern mântuirii este o oper triuita-

i â Prin pogorârea Duhului Ia Cincizccime, Bise-

rica devine Irupii Iui Hrislos, iar Apostolii au fost

învesli[i cu puterea de o cluzi spre lol adevrul
(In. 16. 13). Cretinii au devenit si ei „templul

Duhului Sjant" (I Cor. 6. 19) i. In acelai timp,

membre ale trupului Iui Hrislos. Iii adoptivi ai lui

Dumnezeu. t.fra{t ai lui Hristus. chemai s vad
slava TatluF (In. 17- 24). Sub inspiraia Duhului
Sfânt» Biserica a stabilit prin consens canonul

Silnici Scripturi i doctrinele Silnici Tradiii.

12. La începutul secolului II. episcopul Ignalic

al Anliohiei folosea (cnucnul de crc>linism pentru

a desemna atât învtura, cât i morala lui lisus

llristos. în comparaie cu iudaismul: „Este o con-
tradicie ca s predici pe Hristos p s trieti ca

iudeii. Cci nu cretinismul a crezut in iudaism, ci

iudaismul* in cretinism, ut care s-a adunat toat
Siflureu care a crezut fu Dumnezeu" (Ctre Mag-
nezieni* X, 3). La înccpulul sec. III. Origcn serie

despre regula Uc credin a cretinismului [LK's

pre Principii), pe cnre Biserica din limpul su o
reinuse din Scripturile canonice i din Tradiia

apostolic. Terlulian, in faa ereziilor din timpul

su. care inventau, zice el, mai multe tipuri de
cretinism - stoic, platonic, dialectic, se inircab;

, Ce are in comun Atena cu Ierusalimul, Academia
cu Biserica i ereticii ca cretinii'*** (Contra ere-

/*\i/or\
r

n>9~\Q),

13. Din punct de vedere siriei dogmatic, cre-
tinismul cuprinde doua dogme principale i co-
mune: cea despre Dumnezeu - Slnla Treime (Iria-

dolngia) i cea despre iconomia întruprii, pe care

orice credincios e dator s le recunoasc la pri-

mirea Botezului i a împrtaniei. Aceste dogme
sunt expuse în Simbolul de credina ( 3X I ) i con-

sfinite de cele apte sinoade ecumenice.

Despre Dumnezeu; „Crede, fiul meu, c Unul
Dumnezeu w Care credem este tutreil dup
chipuri: Tatl, Fiuli Sfântul Duh i Tatl singur
nate pe Fiul i purcedepe Duhul Sfânt. Iar Fiul

Se nate numai din Tatl, i Duhul Sfânt purcede
mimai de la acelai Tat. NUMOi c, de~ji sunt trei

chipuri, totui este numai im singur Dumnezeu,
dupfire. Dup cum, i globul soarelui, i raza, i
lumina, dei sunt irei, totui este un singur soare.
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rtt, piitm or, ion hui \

S crezi. iari, c fttSUft Dumnezeu afcut toate

fpturile vzuttt: cerul, pmântul, marea i (oare

câie se afl in/r-însele FA a fcut i toate fp-
turile nevzute, îngeri, diavoli ft suflete"

Despre ieonomia întruprii: „Crede, Jiul meu,

c pentru mântuirea noastr, a oamenilor, care

am clcat porunca lui Dumnezeu, unul din chi-

purile tiutei IVeimi, adic Fiul, S-a fcut - dtn

Duhul Sfânt i dtn Fecioara Mria - om desvârit
ca t noi tns fr de pcat, având un chip i
doua firi[ cea dumnezeiasc fi cea omeneasc,
adic este î/tsui Dumnezeu desvârit i om
desvârit Car? a ptimit, S-a rstignit, S-a în-

trupat, i a in via/ a treia zi, i S-a suit la ceruri t
sade acum la dreapta Tatlui, t va s vin iari
sjudecepe toi oamenii care au s învie. t celor

buni, care pzesc poruncile Lui, le va da im-

prfia wnic. iar celor ri, care au înclcat
poruncile Lui, le v da pedeapsafr de sfârit"
iKiendim Aghiorilul. Exatnaloghitat\ cap* VIII).

14. Credina apostolic nu este un depozit de

duelrine ce aparin trecutului, ci un dar al lui Dum-
nezeu în vederea mântuirii oamenilor Adevrul
etern, care csle lisus Hristos. a fost transmis în

plinlulea lui Bisericii i a fost întrupat în multe

limbi i CUltUfit începând cu ziua Cinci/ecimii. în

Ierusalim (ctre anul 30). De Iu începutul Noului

Legmânt, încheiat de Dumnezeu în lisu^-Mcsia,

comunitile cretine au produs mrturii ?i afum»*

tii ale Credinei apostolice care au pstrai identita-

tea, unitatea, integritatea, solidaritatea i continui-

tatea Evangheliei lui llristos. Cele mai importante

dintre aceste mrturii sunt crile canonice care

fnrmca/ Biblia cretin, în care sunt interpretate

i scrierile Vechiului Testament (Tom, Psalmii,

Profeii) în lumina lui Hrtsios cel înviat.

Cu timpul. Biserica a dezvoltat Credina apos-

tolic formulând scurte mrturisiri de credin, ca,

de pild. Crezul de la Niceea i de la Conslan-

tinopol (38 1 ). Acestea nu cuprind Adevrul în tor-

muie sau în definiii intelectuale, ci doar arat un

consens conceptual, minim, esenial, valid pentru

toi cretinii.

15. Cretinismul înseamn, înainle de orice, a

hincvesti bogia de neptruns a persoanei, a cu-

vântului i misiunii lui llristos (Efes. 3, 8). FI S-a

prezentai, iar discipolii I -au recunoscut, ca „pia-

tra din capul unghiului ", ignorata in trecut, dar pe
care Tatl a /idil acum noul popor al iui Dumne-
zeu - Laos |KA, 18, 10: 1 Pt 2. 9). Biserica lui

Dumnezeu - Lkklesia ti Cor. I, 2), Apostolii, de-

venii martorii i trimiii Si, 1 -au transmis

( uvaniul vieii, ceea ce au vzul, au/il si alini

.. Nai nu putem s nu vnrhim tpuMici de ceea

am vzut i auzit" (F.A. 4, 20), i astfel, se st

bilc^le o comuniune de credin intre Apostolii

martorii de atunci >i ucenicii i martorii de a;

„Ceea ce am vzut t auziL aceea v transmitem
1

vou. pentru ca t vois ave{i prlîe fkoinonii

cu noi, iar comuniunea noastr, ea este cu Tatl
\

cu Fiul Su, lisus Hristos (I In. 1,3). Orice cal

hei, preot, teolog trebuie s-L învee pe Hrislfll

dup modelul Su, Care spune: „Doctrina Ml
nu este de la Mine, ci de la Cel Ce M-a trtntis" (fl

7. 16). Sau dup modelul Slantului Apostol Pu\«l

*£u pe toate le socotesc pierdute fa de prefl^

covâritor al cunoaterii lui Hristos lisus. Domn
Meu t de dragul Crua m-atn lsat pguhtt
toate lucrurile ./* (Filip. 3, X). Un cretinism
taai de persoana lui Hnslos >i de inima Uisencii;

un simplu catehism de doeti ine seci.

16. Care este locul i rolul cretinismului

religie/

a) lisUS llrislos csle mijlocitorul unui Li
aiiiut (Evr, 12, 24), unic i venic, al unei aliai

\herith, diatheKe. testumenwm) sacre, irevocabil^

deschise tuturor oamenilor, A preferais lîc ni

Hui Omului, in sensul c* vzând iubirea I at

faa de lume, El accept sâ schimbe viaa Sa si

tâ cu viaa pctoas a oamenilor, lacând din jei

fa Sa pe cruce actul de rscumprare pentru iot

(îs. 53. 4), FI a devenii Mântuitorul tuluror

menilor (1 Tim. 4, 10), Mântuirea este „natere
sus*\ Mure de har ciuruit tuturor (Le, 14, 21

1

eliberare general iMt, 8, 1 11. a celor buni i
celor ri, care se afl împreun tn aceast via,
grul cu neghina (Ml. 13, 30). Religia lui llristc

uu este, deci. restrâns Ia o anumita categorie

oameni, nici rezervat unor iniiali, liste o religîd

universala i accesibil tuturor, porte din viaa dfl

toate zilele,

h) Cretinismul nu este singura religie IcislâT

care - refer, adic, 1j existena unei Fiine divina

absolute, cu caracter personal sau impersontm

creia i se atribuie diverse nume i personificri, pa
baza unor revelaii pstrate in cri sacre. Acesta
religii teiste i universaliste l iudaism, islamism,

hinduism, budism, religiile africane indigene etc.l

i-au formulat propria lor doctrin, practic i sptJ

ritualilatc religioasa, inspirate de experierca lui 1

Dumnezeu cu fiin ultim, numit Ultimul sat

AlluL Pentru apologeii i Prinii liisericu di
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primele secole, concepia cretina despre „semin-

ele" Cuvântului (semina Verhl)^ sdilc \ culti-

vate de Duhul Sf ani in >ullctul >i în contiina ti

miei umane, iar excepie, ar putea s conduc la

recunoaterea unor percepii metafizice profunde

>i valori etice autentice în celelalte religii,

c) „înrdcinata iu afirmaiile hristologiee i
pnevmatologjce, Tradiia ortodoxa nu a fixa) nici o
polaritate fundamental iniro istorie i eternitate,

inlrc creativitatea uman i intervenia divina. Tu-
lim, aceasta a recunoscut pe deplin ambiguitatea

libertii umane, tare poale sa perverteasc mersul

istoriei >i s corup* creativitatea uman. Cu toate

-tcestea. soteriologia ortodox nu condamna liber-

tatea uman ca Mare. nici nu înbu creativitatea

umana ca pe ceva ru, dar le discerne ?i le conduce

spre scopul îndumnezeiii* In abordarea culturilor

umane lelurite. Tradiia patristic a luai o atitudine

pozitiv. Cultura. îneleas ca expresie totala i
vie a creativitii umane colective, a fost luat In

serios de cei mai mari Prini ui Bisericii** (Orto-

doxia i Cultura, p. 179),

d) Rolul cretinismului se aseamn cu ac-

iunen aluatului* fermentul care dospete întreaga

iramnllurâ (Ml. 13. 33). De la A dam. aluatul

neascultrii a frmântai toata tstona umana; de la

Ilristos, aluatul harului a ptruns in compoziia
umanului i a creaiei, din care a tacul o tapiur
nou (II Cor, 5. 17). Cretinismul se aseamn cu

o piatr de poticnire i cu o stânc de încercare

Rom. 9, 33; I Pt. 2, 8). deoarece. Cuvântai Ini

Dunine/eu - criteriul Adevrului i Moralei - va

împri lumea in dou. ca s se arate credina cre-

dincioilor i necredina necredincinilor în viaa
de aici, ^Ceea ce sufletul fifte in trup. aceea sunt

cretinii in fum*?** {Epistola ctre Diognet, VL l).

Cretinismul este in lume, pentru lume, dar nu
din lume, ci strin de lume. In anumite perioade

istorice, cretinismul a beneficiat de proiecia slu*

Tulul cretin sau s-a acomodat cu politicii statelor,

de aceea n-a luat in serios nici ateismul militant,

nici seculorisrauL nici ideologiile totalitare. Cre-
tinismul trebuie s învee din nou s triasc in

;ifarâ de alianele politice cu statul, fnr privilegiile

unei societi pseudo-creline. pentru eu. astfel,

>ix exercite misiunea Iui profetic, aceea de a che-

ma instituiile i autoritile politice s asigure

dreptate t libertate pentru toi. intervenia Biseri-

cii in favoarea libertii religioase, a libertii de

a gândi i de a ucliva în mod liber, potrivii valo-

rilor livangheliei, ine de misiunea ci proprie.

17, Statistica actual a cretinilor se prezint

astfel: din 1,955 de milioane de cretini (35% din

populaia globului de 5.575.954,000). 981 mi-

lioane suni catolici, 404 milioane suni protestani,

218 milioane sunt ortodoci, 69 de milioane sunt

anglicani, iar 2X2 de milioane, ali cretini, Pe

regiuni» creiinn suni repartizai asllcl: America de

Nord: 241.147.000; America latin: 443.056.000:

Africa: 341.208.100; Europa; 409.653.000; Asia:

409.653.000; Oceania: 22,686.000 {Britannic*

Book o/tbe Year, 1 996. p. 3 1 1 ).

Comentariu; Sf- Maxim Mrturisitorul -

Despre eentralHate;* Iui Hi istos

(Vc/i: FUocatta 2, p- 269)

Interpretând texttifc .
/" Hrfstas nu mai este

nici elin. nici iudeu, nici rob, met liber, nici parte

brbteasca i parte femeias&h--Ki voi toi una
suntei în Hristos Itstis.

"(p*J;
3* 28J- SC Maxim

spune c M nici elin" se retera-t^pmiîeisin, adic Ia

concepia c lumea nu arc un singur principiu, ci

moi multe, de unde. adorarea mai multor /ei - po-

litcism. ^Nici iudeu", se referi la un Dumnezeu
care, dei are un singur principiu, eslc un principiu

incomplet, limitând Ia u singur persoan princi-

piul unic, adic Dumnezeu a* subzista lr Cu-

vânt si Iar Duh sun. cel mult. acestea ar II nivte

caliti Dumnezeu ar ii lipsii de Trinitate - ateism

(Despre Tatl nostru, tilocalia IL p. 269). Aadar,
cretinismul respinge att derivarea sau înmulirea

dumnezejru in poliieism, cât $\ comprimarea dum-

nezeini. reducerea ei la un singur ipostas. lipsit

de Cuvântul >i de Duhul,

Toi St Maxim Mrturisitorul spune c lisus

Hrisltw/Cuvântul lui Dumnezeu, ca Ziditor a tcut

ti Icgefnainral , ca Provindcnlialor a dai Legea

scris in Utere, ea Rscuijipltor a dai legea du-

huUu^jidie, a harului, fn LI se adun, deci, i legea

natural, i cea scris, i cea a harului, ceea ec în-

seamn c Dumne/eu va judeca lumea prin Cu-

Vântul Su, dup Evanghelia Sa, lic c a trit dup
fire. fie, dup Lege sau, dup har. Toi vor 11 jude-

cai prin Hrislos. dup Lege sau lara Lege. deoa-

rece, prin FI, Dumne/eu Se all în loi. indiferent

de modul de prezent (Jim/tmsttri câtre Talasie.
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VL Revelaia lui Dumnezeu

I. A vorbi de revelaie înseamn a vorbi de

opera Cuvântului lui Dumnezeu. Când cretinii

vorbesc de revelaie ei fac o afirmaie despre cile

pe care Cuvântul lui Dumnezeu * Logosul - Ie-a

ales pentru a comunica cu oamenii. In revelaia Sa,

Logosul revelator poale fi observat sub mai multe

forme: in seminele Logosului (Logosul spermalie

- luhlin. Apologia ÎL 7), care se gsesc în creaie i
in natura uman; în cofaniile din Vechiul Testa-

ment (îngerul lui Dumnezeu din llaera rugului de

foc, care a vorbit lui Moise - le. 3, 2-6), i în cu*

viatele Profeilor i ale lui loan Holc/iorul; în

cele din urma, iu Persoana lui lisus Hrislos, des-

pre Care dau mrturie Apostolii i h vanghelii ii.

Revelaia naturala

2. Lxisla o revelaie natural a lui Dumne/eu:
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu... " (Ps. 18,1,

4)f ., tWe Wifiigi de laJap Ta... " (Ps. 139, 7-10).

Privind creaia cu ochii inteligenei, omul poale

conchide ea originea, ordinea, unitatea i scopul

universului sensibil rezid în voia unui Creator

personal. Care are un plnn creator, proniator i
rscumprtor cu creaia Sa (Îs. 40. 25-26, 28;

Pilde 3. 19-20). Pavcl scria ctre Romani: .J)e la

facerea lumii, cete nevzute ale Lui puterea Sa
venic i dumnezeirea, se vd tn fpturi prin

cugetare (inteligen).» " L 20), Tnt ci spune c,
datorita Legii morale care este Gâdil în contiina
natural, omul are capacitatea de a-L cunoate pe

Dumnezeu, de a discerne binele i rul. Din cauza

aceasta, Pavcl crede c, dei pgânii tjlin fire fat

ale legii*\ ei n-au ajuns Ia aceast cunoatere iiatu^

raia, ci au recurs Ia polileism i Ia idolatrie {Rom^j

2, 14-15), LI ii critic i pe iudeii care nu s-attj

condus dup Legea scris. i pgânii i iudeii sunt

responsabili de morala lor. Totui, dintr-o naturii

opac, adevrul se poate vedea slab de loL

3* Cu loat „rtcirea idolilor'. oinuL crea)

dup chipul lui Dumnezeu, simte o aspiraie cxjj

tenial spre Creator, pe eare-L caut mereu. IsJ

toria religiilor are dovezi despre diverse forme de
via religioas, inegal, darreul. a omului: cult,]

sacrificii, rugciuni, moravuri ete, O întâlnire fun-

damental intre Dumne/eu i om este posibil nu-j

mai pentru o lîinlâ religioas - Homo religlosua

Omul arc, deci* capacitatea s-L cunoasc i .sa-L

iubeasc, pe diferite cui, in care va gsi propria sa

fericire, împlinire i destin. Aceasta cutare i do-

nni de adorare exist în inima omului, unde

Dumnezeu a sdit-o ca pe o nelinite continu^
„7w ne-aiJacut pentru Tine ji inima noastr este

nelinitit pân ce nu se m odihni in Tine" iAu-
gust tn, Cotif I , I , I ). ,JDe ce a fost Jacut omul? Ca
înelegând creaia lui Dumnezeu. s-L vad rfrrti

ce/e create de El i s-L preamreascpe Cei Cd
Ie-a zidit pentru om" (Antonie cel Mare, Ktafnj

moral 55, „Fitocttfia* L p, 13).

4- în fala lilo/olilor din Atena, „cetate plina de

idoli". Apostolul Pavel descrie dou atitudini reli-

gioase extreme: lie de u-L circumscrie pe Dumne-
zeu in temple zidite de mâini omeneti, comparai,

deci. cu un idol modelat dup imaginaia omului

fie de a-L asemna pe Dumnezeu cu o divinii»

impersonal necunoscut, dup modelul filozoft

greceti: ^nectmmcutul Dumnezeu" (K.A. 17,251
în mijlocul areopagului. Pavel vorbete despre uri

6:
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Dumnezeu {Theos - Deus) care osie Creatorul

cerului i al pmântului, invizibil. Cârca lacul sa

locuiasc pe pmânt neamul omenesc, îcil din-

ir-unul singur. Oamenii suni îu cutarea (t/uaerere)

jccslui Dumnezeu. Jc>i \L\ nu e departe de fiecare

din ci: „Cci în Elavem via, micare fif ftin.^
"

<KA. 17,26-28».

Pavcl consider c ambele poziii aparin „v«*-

cu/irj necunoaterii \ de aceea singura cale de a

iei din acest veac este convenirea (F.A. 17- 30),

mai precis, recunoaterea întruprii istorice a

Cuvântului. Stanlul h>an folosete aceeai argu~

mcnlare: „Voi v închinai la ceea ce nu tii, iar

noi ne închinam Celuipe Care-L tim** (In* 4, 22).

Concluzia: jVeamttrile se gsesc îtbsrare de tgtto-

rattid Biserica cea adevrata in stare de gnozâ.

iar ereziile, in ttare de îngâmfare*
1

(Clement Ale-
vandrinul, Srmmata, VII, 100. 7),

5. „Cuvântul /Logosul/ este lununa care la-

mineaz pe toi omul ce vine în lwne
k
* (In* 1 , 1 8).

Iustin Martinii, Clement Alexandrinul, Origen.

teologii din Biserica Alexandriei au demonstrat

e religiile i filozofiile dinainte de llristos au fost

capubile s identifice „semine ale Logosului
1
*,

puse în creaie i în fiina uman de Logosul crea-

tor {spennattcos Logos). Prin contemplaKn natu-

ral sau prin metoda anngogic (de urcare!, per-

soana uman le „simte
44

pe cele nev/ule din cele

vzute. Dumnezeu umbl in lume i Ijsj urme
peste toL caut sâ-1 întâlneasc pe om pe ci chiar

necunoscute, neateptate. Dar i fiina uman este

.întoars" de la sine spre Creulor, pe Curc-L caut
prin tatonare (I,A, 17- 27), Omul este în însi
natura lui un subiect „religios", relaional, oriental

spre Dumne/eu. Desigur, aceast revelaie natu-

ral, cosmic, rmâne parial, indirecta, enigma-
tic; „ Una esle a poseda o smân tsperma)i o
asemnare potrwit cuforele proprii i altceva,

obiectul insitt. a crui participare fi imitare pro-

vin de la harul tharisf care vine de la Ei " (Justin,

II Apologie I 31. Mai mult, oamenii pot s rt-
ceasc în cugetrile lor i pol deveni msensibili in

inima lor, inversând valorile religioase i seculare.

Prin urmare. Dumnezeu poale sa lîc cunoscut:

in mod afirmativ, din afirmri, adic privind la

creaiunea vzut prin raiune, pentru a-L înelege

pe Dumnezeu drept cauz, de unde, ca ce i spre

ce scop nu fost create cele vzute; în mod negativ,

prin negaii, dar nu din cele ce pot \'\ cunoscute din

domeniul simurilor, supuse spaiului i timpului.

ei, pnn revelaia Iui Dumnezeu însui, adic, prin

ieirea din ascunsul Lui fiinial, care nu ponte fi

cuprins de nimic i de nimeni i prin venirea Lui

in suflet curat, pe Care acesta îl primele in chip

neîneles. (Maxim Mrturisitorul, Capete norne.
lL39. MFilocalia^n,p. 182»

6. Revelaia natural se arat chiar prin logica

tiinific, prin raionalitatea cosmosului De pild,

tiina actual afirm câ spaiul i timpul au o
surs aspaial i atemporal, care nu epuizeaz
sensul loial al creaiei. Teologia creaiei, dup circ

realitatea pmânteasc, creai, trimite la realitatea

cereasc, nccrealâ. Ias a se înelege c exist tiu

versant inaccesibil al universului, o fal transcen-

dent, inexprimabil a realitii, o ordine etern a

vieii. Din cau/a aceasta, teologia nu mai constru-

iete o apologie conlra tiinei i nici invcm. Na-
tura cosmic, universul i umanilalea nu sunt

lsate in voia lor, în ordinea moral i Ii/ic des-

coperit de raionalitatea liinific, ei sunt asu-

mate de Creator i conduse la lînalilutea lor.

Pe treapta experienei empirice, teoria tiin-

ific a evoluiei, pe de o parte, i istoria vieii i
lumii dup Biblic, pe de alt parte, rmân dou
poziii incompatibile. Teologia nu încearc s g-
seasc prin credin o explicaie a descoperirilor

tiinei (eoneordism). I:\isla probe despre originea

comun a tuturor fiinelor si speciilor (bacterii,

viermi, animale. om», chiar în patrimoniul lor

genetic. Toate provin din aceleai substane chi-

mice, organizate similar în celule vii. constituite i
nricnlalc prinlr-un cod genetic universal. Biblia, in

schimb, se refer la originea comun a speciei

umane, care a aprui chiar la creaia lumii.

Pe treapta cunoaterii noelice (de la nous =

ranmea care sondeaz transcendentul ce se reve-

leaz) se poate spune lotui câ, ^tunotinfu fp-
turilor a întors neantul omenesc la cunotina de
Dumnezeu înainte de Lege fi de Prooroci. i acum
iar îl întoarce. Cci aproape toat lumea, atlic

roi câi nu asculta de preceptele evanghelice,

datoresc numai cunotineifpturilorfaptul câ nu

au un alt Dumnezeu decât pe Fctorul acestei

lumi" (Orifforifl Palama, Despre Sfânta Lunumu
44, 104. „Hlocalia

14 voL7. pp. 322-494),

Revelaia profetic

7. Dumnezeu u-a rmas niciodat Iar mrturie

(amartyros - F.A. 14. 1 7) i Iar manifestare, bi-

blia vorbete de posibilitile infinite ale lui Dum-
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ne/eu de a Se revela i de a-I chema Ia credina pe

poporul Su: Jn multe rânduri i în multe feluri a
vorhif Dumnezeu odinioarpruiilor notriprm
Profer (Evt 1,1). într-adevr Vechiul Testa-

ment arata câ Dumne/eu nu a întrerupt niciodat
comuniunea Sa cu omul, chiar dup pcat (Fac,

17, I
) Dumnezeu a fcut aliane cu neamul ome-

nesc: cu Noe, dup potup (Fac. y, 9), ca sa p-
zeasc r*na(iunile

44

(Dan. A, 19; 32> 8), cu Avniam
(Fac, 12, 1). pe care îl alege ca printele tuturor

neamurilor pmântului (Fac. 17,5; 12,3), cu po-

porul Israel, scos din robia Fgiptului, cruia ii d
inSinai, prin Mnise, Legea Sa divina {Ic$. 3,6-X),

Poporul nâseul din Avraam, poporul ales (le, 19.

5), poporul alegerii {Rom, 11, 28), îl alcapiâ pe

Mesia fgduit» Care va încheia o alian nou,
eterni! si Care va aduce mântuire neamurilor, prin

convenirea tuturor, evrei i clini Js, 49, 5-6; Rom,
II, 17-18,24).

8, Experiena vederii slavei lut Dumnezeu (te»
fanii) de ctre profei >i patriarhi - pe care Biseri-

ca ii venereaz ca sfini, prin iluminarea îngerului

de mate sial (la, 9, 5), nu etfte acelai lucru cu cu-
noaterea din fpturi. La rândul ei. revelaia pro-

tetic, având rolul de „pedagog" pentru primii ca

lui Mesro ca persoan istoric, este „umbra SwUF
glie/iet". Fvanghelia liind icoana Împriei vii-

inare Din poporul lui Israel. Uiserica a primii-o pe

Marta, mama dup inip a Iui liSQS, pe Prulciul

loan. CAfc L-u bole/al pe lisus, pe Moise, care r-
mâne model de sfinenie pentru cretini, pe magii

Care s-au închinat Iui Mesia în Retlecm. Dar ele-

mentele principale motenite din Vechiul Leg-
mânt suni: profeiile mesianice care leag cele

dou Testamente, preoia i cultul public. Bise-

rica a salvat scrierile Vechiului Testament, cum-
btând erezia lui Mareiun.

9. In Vechiul Testament, Frofcii, drepii, pa*

iriarhii au auzit cuvintele i au v/ul slava Cu-
vântului înainte de întrupare <Fut\ 18, 1-2), Este

pentru prima dal când slava pe cnre a avut-o

Adam se arata iari in trupul murilor al Iui Moke
„ Moartea a dominat de Ia Aduni pân ta Moisc

(Rum. 5. 14)- Omul e, deci. destinat glorificrii

Legea veche arat c omul nu este legat, captiv;

dar exegeza ei nu i-a dus pe oameni Ia llrislus. La
este numai umbra Noului Teslamenl (Col. 2, 17),

care precede si proorocete.

,,/ntrefmre: Ce înseamn (cuvintele}: Cel*
ochiul n-a vzut i urechea n-a auztt i la miui\

omului nu s-a suit? (1 Cur. 2, 9).

Rspuns în acel timp (at Vechiului Tem
metitj, cei muri drepii* împraii i Profeii tii
c (trebuiai s vin Izbvitorul; dar c (vu tri

buil au sufere, sfie rstignit is-i verse sngem
pe crucet nici nu tiau, nici nu se strise la inint[

lor /Nu tiau) nici c va fi un hntez cu foc
Duhului Sfânt, c in Biseric se va aduce pâine $
vin. antitip at Trupului i Sângelui Su, c acea
care se vor împrti din pâinea cea vzu/â. i*ol

mânca, în chip duhovnicesc Trupul, c Apastotm
i cretina vor primi pe- Mângâietorul, se vor u
brca cu putere de vus, se vor umple de dumnt
ffljfre, iar sufletele se \r>r uni cu Duhttt Sfânt Ace%
luent nu tiau Profeiii împraii i. ta huma (t

nu s-a suit.

Acum, deci. cretinii au alt bogie, tdeosi
bitâ de vremea veche), astfel sunt druii, t dor\
lor ctre Dumnezeire este îndreptat

Dar, det au o astfel de bucuriei mângâie*
tot subfric i cutremur se afl" (Macaric Rgffl

tcanul. Omilii duhovniceti. XXXII, 17),

Revclnia Logosului lut Dumnc/cu
întrupat ca istorie a mântuirii

10. Revelaia este o lucrare proprie Cuvântul!

lui Dumne/eu întrupai. Care L-a lacul cunoscut
Tatl *i Care L-a dimii pe Duhul în lume. De \M
creaia lumii, care >-;* tacul pun Cuvânt, DumnJ
/cu n-a prsit lumea, ci S-a manifestat continuul
Prin liln/olia lor, elinii au cules „semine ale I<tm
gasului
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(Logos spermatikos) cate se alia îip

creaie i in legea morala uman. Un vl al inluT
ncricului a acoperit omenirea de la neascultarea lui

Adam. Totui, omul e capabil s intuiasc urmel
lut Dumnezeu în lumea vzut i în contiina si

Dumnc/cu reface comuniunea cu oamenii, fn^

cheind legminlc cu ci: Noe. Avraanu Moise,
..La plinirea vremii'

1

(Gal. 4. 4). adic, dupâ]
,.\ remea naiunilor^ sau „timpul mesianic'

4
, DumJ

nezeu „negrit necuprins cu mintea nevzut. ne
ajuns, pururea fiind t acelaifiind" (Liturghie/

«Cu vrednicie.,.*'), S-a revelat nou. în persoana iftl

loric a lui Itsusllristus. „Cuvnud S~a fcut trmk
i a locuit printre no?* (In, I, 14). F.l e „Cuvontuil

foti dm tcere** (lunatic. Ctre Xfagnezietu, 8. Im
M



LTcylinismiil este singura religie care afirm unirea

personal între Dumnezeu i om. înlr-un nucleu
Jivino-uman. prin asumarea firii umane in persoa-

na divin a Fiului. Astfel* lisus llristos începe i
lucreaz, in numele oamenilor, o istoric i o oper
a mânluirii, carc-I aparine, ca fiind Cuvântul Iui

Dumnezeu intiupat. idenlic cu Cuvântul Care era

din venicie eu Dumnezeu (fit I, I ) i prin Care
Tatl a creai lumea, idenuc cu Cuvântul Care a G»t
auzit i vzul în slav de Pro le li i de Apostoli,

11- Cei care au fost martori ai întruprii, lin*

îczului. Transfigurrii, învierii i înlrii Iui lisus

din Na/arel, L-nu cunoscut personal pe Domnul
slavei. Ilrislosul, Mesia lui Dumnezeu. Apostolii

au pstrat i au transmis exponenta lor „AW nu
putem s nu vorbim despre cele ce am vzut i
am auzif* (l-.A. 4, 20V Astfel, Biserica îl cunoate
pe lisus Hristos înainle de Cincizeciinc i înainte

descrierea cânilor Noului Testament. Revelaia i
experiena Cuvântului cunoscute de Biseric nu
se limiica/ la textul Biblici. Biblia mi se con-

fund cu Revelaia însi a lui Dumnezeu si nici

cuvintele sau noiunile biblice cu Dumne/eu în-

sui. S lan Ui Scriptur este inspirat de Duhul lui

Dumne/eu, adic Dumnezeu a voit 5 se scrie

aceste cuvinte biblice Autorii au Scris dup cum au
putut ei s-L cunoasc, nu dup ci >i cum este El
Biserica a recunoscut cununul Bibliei cretine, |i-

nand scama de autori lalea celor care au fost mar-
inii direci, obieclivi; Profei. Apostoli, Lvandic-
liti. Din niomeuiul fixrii canonului, Biblia este

criteriu) Adevrului, cluza, calea spre persoana

Cuvântului Care Se descoper în slav. Biblia re-

capituleaz experiena tuturor crora S-a revelat

Domnul: filozofi. Proiei. Apostoli. Teologia latin

vorbete de acel continuam între legea natural.

Revelaia biblic i Tradiia Bisericii.

12. Apostolii au auzit, au vzut i L-au atins pe
lisus Hristos, >.Adevrul ipostaziat"^ iu Ierusalim

i l In. 1, 1 1. LI i-a trimis s propovduiasc Lvan-

ghelia Sa, prin puterea Duhului Sfnt. lacnd din

ei martori ai învierii Sale. începând cu Cincize-

ciinea. Tocmai de acced. Revelaia lui lisus Hris-

los. Cuvântul t.
Tnie (Lvr. I, 1-2). este deilniliv i

perfecta, terminat. Biserica nu ateapt o nou
Revelaie public înainte de Parusie. Terminala,

dar nu pe deplin cxplieilal. Aici* intervine conti-

ina i consensul Bisericii sub inspiraia Duhului

Slant. care stabilete „depozitul de credina" obli*

TRATAT DC TSOLOCU DOGMATICA »I ECLMfcMCÂ

gatoriu pentru mântuire. Rc\claiilc particulare nu
pol completa sau ameliora acest depozit,

13. Cunoaterea autentic a Revelaiei este

posibil celor care fac experiena personal a sla-

vei lui Dumnezeu. Acetia spunc Dumnc/eu este

împrlibil nu dup funia Sa, ci dup lucrrile

sau energiile divine nccrcatc. Cum vn: mântuim
atunci? ..Prut credin, cci credina e suficient

pentru a ne convingec exiyrâ Dumnezeu, dar nu
ce este Dumnezeu in sinea Lui,. Cci, cunoa-
terea fiinei lui Dumnezeu const (ocmat in sim-
rnninrul c fiina divin n-o cunoatem, dar
tncitinareu-adorareu nu st in legtur cu cat

cunoatem din fiinfa iui Dumnezeu, ci qtt con-
vingerea c LI exist" (Slantul Vasilc cel Mare,

Epistola 234, II. p. 483).

A-L înelege pe Dumnc/eu numai din medita-

ia i din speculaia asupra textelor biblice nu este

Suficient L necesara o experien In fel cu cea a
Profeilor, a Apostolilor i a Fvonghelililot. adic,
experiena inspiraiei, glorificrii i iluminrii.

Exegeii, predicatorii, teologii autentici trebuie s
repete cuvintele Sfanul toan: „Ceea ce am vâr-ut

t ceea ce am auzit, aceea v \estsm î vntt
t pentru

cai wis avei comuniune cu noi'* i In. I, 3),

14. Revelaia Cuvântului întrupat arc marginea

ei determinat atât de chenoza Iui Dumnc/eu în is-

toria mântui] ii, deci. de micorarea Sa in ce prive-

te Fiina divin, necuprins, nevzut, neîmprlâ-
ibil, Fiin nini presus de fiin (nu exist analogia

enris intre creat i necreatk ci i de msura expre-

siilor i a conceptelor din limbajul uman. folosite

penlru a exprima Revelaia Sa (Slanlul Vasilc cel

Mare/ „ Fvte imposibil de u-L exprima pe Dum-
nezeu i este i mai imposibil de a>L concepe"
((irigorie Teologul. Oratio teologica 2. 4). în acest

sens. LI esie. în acelai timp t . chipul i simhoiut*

Su. adic, se urat din Sine pe Sine, iar prin Sine,

Cel aruUU clu/eic spre Sine. Cel eu totul ascuns

in ncaralare (Maxim Mrturisitorul, Ambigua. 47),

Revelaia va avea o Form lînal. la a doua venire

in slav j lui Hrislos (I Pi. 1, 7), când pmântul va

11 plin de eunuslina lui Dumne/eu, ea marea
umplulâdeapâls. 11,9).

15. Opinii despre coninutul i Semnificaia
Revelaiei:

a) Lxist opinia dup care credinciosul L-ar

cunoate pe Dumne/eu numai din cele ce simt

create de 1
- L deci. in calitate de cnu/ a acestora,

anume, prin negarea celor ce sunt cunoscute- P-
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rinii Bisericii au artat c este limitat cunotina
din lumea creat, pe care n au savanii si filozofii,

formulând argumenie raionale i demonstrai» fr
inifice, Exist o realilule care scap cunotinei
dup negaia celor cunoscute* Astfel, cretinii au
cunotina iui Dumnezeu nu numai din cele ce
sunt create, cunnscule i necunoscute, ei, din lu-

mina necreatâ, eare este slava lui, dar care mi
este fiina Lui i pe care ini o au cele create. Prin

unitare, atât metoda analogici, care pleac de la

opera creata la Creator, de la ordinea lumii la In-

teligena divin, cât i icolojiu prin negaie, dup
care Creatorul nu c nimic din cele create, sunt

incomplete.

Trebuie deci sa fie afirmata deodat transcen-

dena apofalic a lui Dumnezeu (In. 1< 8) ^i ima-
nena istoric a lui Dumnezeu (le, 3, 14). Dum-
nezeirea nu este nici descoperit în întregime, nici

ascuns în întregime. Cunoaterea din revelaia

natural arc limitele ei raionale. Apologetica pre-

tinde câ raiunea poate s devin liber i dispo-

nihil s depeasc limitele ei naturale. Apnla-

tismul („pe msur ce Dumnc/eu se face cunoscut
HI apare ca fiind infinir) nu îndeamn îmâ ;â Re-
velaia nu este verificabila. Riblia d mrturie de
IculaniL de evenimente revelatoare, de manifestri
istorice i de prezene fizice, obiective.

h) Pruiii Bisericii au respins le/a iui Runoniiu

(sec. IV), dup care Dumnc/eu a revelat suprae

scota (Dumnezeirea) Sa profund, in aa msur
incal omul participa la comuniunea de fiin din-

Ire Persoanele divine. Kxisl i azi teologi care

vorbesc de „participarea la esena divin;V\ pruilr-o

vi/iune intuitiv, prin contemplaie imediata, unifi-

care fr medierea altei realiti create. Prinii au
tcut aici mai multe precizri: pe de o parte. Dum-
nezeu este neimprtibil, nevzut i necuprins,

dup esena Sa venica, dup fiina Lui mai presus

de fiin; pe de uita parte, Dumne/eu este impâr-

libil, încpui i arlaU dupâ lucrrile sau dup
energiile Lui necreate. Una este Huila lui Dumne-
zeu i altceva sunt lucrrile. însuirile i energiile

divine: .Xucrrtie sWU diferite, pe cât vreme fi-

ina e simpl, iar nui putem afirma ca din lucruri

fi cunoatem pe Dumnezeu, pe când de Fiina Lui

nu suntem In stare $â ne apropiem, pentru c lu-

crrile Lui sunt cele care calmar spre noi, pe
când fiina Lui rmâne inaccesibila" <Vasile cel

Mare, Episfoh 234, 1, PSU 12, p. 483).

c) Grigorie Paloma, care a preci/at c Miit

lui Dumnezeu nu se identifica uicr cu ere
vzuta nici eu harul, acesta nefiind o creaie nattl

raia sau supranaturala, ci o putere eare îradia/1

din Dumne/eu. .spune:

itNia ni nufaci imprtibi/ esena lui Diurn
nezeu cea mai presus de esen i de nume i m
sine neimprtaibil ii nemanifestat, numind tm
ce e necreat esenf Nisi s nu apari ca un am
Eunomiu, numind ta acela toate (caracterele/ cern

îpostafice, ca necreate, Fiina lui Dumnezeu, sitm

pretextai simplitii dumnezeieti Ni\ i s nu tm

faci monotelit. Jucând firea dumnezeiasc ditk

ffeiStQS lipsit de lucrare. Xici alt Sabe/ia, soi
cotind in aii chip numirile lui Dumnezeu goale am
realiti, ca unele ce ar însemna roate ace/ai htm
cru, adic numai esen. S nu peti toate aceA
teu, numind lucrrile tui Dumnezeu create si pnm
plsmuiri goale injiand simplitatea Sa ca ttem

nua/iiml nimic i crede in acelai Dumnezeu imm
prii i nennprftt, unit in împrire $i distinct fm
unire

r
neieit din Sinei pururea micndu Se t

nemicare, tmprindu Se neimprit t imp
tindu-Se Vitreg dup chipul razei solare" (Ci

gorie Paianta, Despre împrtirea dumnezeta t a\

27, „Filocalia
11

7, p t 409),

d) Odat cu Întruparea Cuvântului. Revelaia J
Revehrtortll, lumea a scpat de agnosticism (nq
cunoaterea lui Dumnezeu) i de idolatrie, adic dl
adorarea creaturii în locul Creatorului. Cel cra
înva cosmologia alia ceva despre seminele I oi
gOSUltlj în univers.

e) Panteismul susine câ esena divina se eon
tund cu lumea creat, de aceea omul poate a\ ca <

cunoatere absoluta a Iui Dumne/eu,

Cunoaterea analogic i analogicii

Cunotina lui Dumnezeu din contemplat
fpturilor sensibile i inteligibile, numita .i înei

lepciunc. esle o cunotin fireasca, deoarece
existat tn firea omului, dat de Dumne/eu. inainl

de cderea in pcat. Dar patimile au întunec

mintea, au stricai „amintirea Iui Duinne/eu*\

Strâmbat sufletul. De aceea, filozofii înainte

Hristos. dei au iscodit creaia, n-au aflat din lj
turi scopul Iui Dumnc/eu i nici pe Dumnezei
In sttea actual, cunotina adevrat, prin con-
lemplarea Scripturilor i a creaiei, se d celor cârd
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au credina i tptuire moral, celor care i-au cu-

rit mintea în luplu cu patimile* Nimeni nu-L cu-

noate pe Dumne/eu i nu se muluiete fr cre-

din (Evr. 10
t
38-39), ci din credin (Rom. I,

1 7). Credina -plstlS, fides - este vehiculul pulcrii

Evanghelici, poarta deschis handui. Cel care cre-

de este copleit de înelepciunea divina i se cutre-

mur înaintea Dumnezeului „cunotinelor": „Dar

credina, depind ideile nscute din privireaJp-
turitor, nc-u unit pe noi cit Raiunea oftat mai
presus de toatei cu Adevrul neconstruiti sim-

plu; i am îneles mai hine decât prin demonstraie

nu numaic toate s-aujuatt din cele ce nu suni. ci

ii cu s-aufcut numat cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce este deci credina aceasta? Oare vreo putere

natural sau mai presus de fire Fur îndoial,

mai presus de fire, deoarece «nu poate veni cine-

va ia Tatl decât prin Fiuh* in 10, 9} Care ne

ridic pe noi mai presus de noi mine ii ne d
simplitatea indumnezeitoare t ne întoarce spre

unitatea Tatlui Ce aduna toate* (Grigorie Pala*

na Despre Sfânta Lumin. v.2, „Filocaua" voi, 7»

p. 319). Aceasta cunoatere prin credin este, lo-

rui, „în parle" (I Cor 13, 1 2), adic potrivit cu ea-

pacitaiea i curia minii. Fa esie analogic, dup
msur, în proporie cu firea i cu puterea raionala

a omului; „Pentru c sfinii nici nu cunosc tot

scopul lut Dumnezeu cu /secare lucru sau cuvânt

,il Scripturii, nici nu scriu deodat toate cete

cunoscute de ei. Nit ctlnosc torul, pentru c Dum-
nezeu este necuprins fi, in înelepciunea Lui, nu

are hotar in a cuprinde vreun inger sau om. Cci
zice Gur de Aur despre cunoaterea vreunui lu-

rru oarecare, cu noi spunem despre el câte trebuie

s te spunem acum* dar Dumnezeu, pe lâng cete

îpttse, cunoate fi alte laturi neînelese. i nu te

spun nici sfisiii toate deodat, pentru c nu efolos

ca s le ipun toate câte le cunosc, din pricina

neputinei oumenilori cas nu se lungeasc cu-

vântul iis sefac neplcut sau neîneles din pri-

cina amestec/irit ci ca ce/e spuses fie msura-
te", adieri analogice. „i iari unul zice acestea,

attut, atteJe despre acelai cuvânt al dumnezeietii

Scripturi, pentruc harui dumnezeiesc le-a druit

sipe acestea >7 pe acelea pouivit cu oamenii i cu

vremea" (Petru Damaschin. Cuvântul 23. „Filo-

calia
4\voI.5 t p.255)«

Cunoaterea prin credina arc i un scop ana-

gogic. adic, „de cele afltoare sub stpânire l/î in

starea creaiei, trebuies ne apropiem pentru u/h

TRATAT ni: TKIMJJClfi DUCMATICA î KCCMtMICX

ceva, nu pentru elet precum de oglind ne apro-

piem pentru ceea ce se aratt ia chip in ea Ast-

fel, nu ne apropiem de creaiune pentru îmbun-
tire, ci pentru artarea Unului suprem in ea.

Dar
t de ceteJur istcepttt i care sunt din FI prin

fire, ne apropiem nu pentru altceva, ci pentru ele

t pentru Cel din Care sunt. De aceateu nu tre-

httie numai s ne apropiem, ci s i cretem in

efe is ne sârguim prin ele spre imitarea Binelui

prim i unte i spre intiprirea Lui in noi i ua,

prin împreuna lucrare i ajutorul harului, s do

hândim demnitatea slavei chipului i asemnrii
ca Dumnezeu, Astfel, cele cauzute din creaiune,

privite drept, înal mintea, prin aceast privire,

Iu oglindirea Unutui i o unesc, dezlegând-o de

toate, in chip simplu cu înelesul unitur al Unutui,

dac mintea privete la ele emu se cuvine. Iar cele

care aupe Unul cauzatort lucrtor prin fire, in

trucat Acelad minii prin ele oform usemenea

Iar. nu puterea s uneasc nuntea cu însui Unul

acela (Calist Catafygiolul, Despre \inttt content

plativ, 17 JrilocaW\vol. 8 s pp. 414-41 ^
Dac în vremea Legii, drepii si Profeii ve-

deau doar spatele lui Dumnezeu* în vremea haru-

lui, Apustolii $i Evanghelitîi vad razele num-
ne/eirii prin trupul plin de slav al lui lisUS I Instos

Care s-a arlai ucenicilor la Schimharca Sa la fa,
liste strlucirea firii duranezeiti mai presus de

fiin, cea cure se revars în trupul ipostazial in-

u-Una din Persoanele Sfintei Treimi. Trupul lui

llristos este nu numai prta al slavei DumnezeiriL

ei i tninsmiâior al ci. Dup Maxim Mrturisi-

torul, aceast lumin de la Schimbarea la fa a

Domnului esic „simbol al teologiei" (DumnczciriD

in sensul c ni se împrtete pe msura noastr,

darc ea ne îndreapt spre ecva i mai înalt (ana-

gogic). în starea de acum, slava Dunmezeirii esie

simbol al chipului lui llristos Care Se va arta

deplin la Parousia Sa, la a doua venire.

Teologia analogic s\ anagogic se folosete

de o mulime de simboluri pentru a atinge cele

inteligibile, plecând de la cele sensibile, Cretinul

cslc aadar l filozof, i Icnlog. Filuzof deoarece

cercetea/ cu raiunea sa cele create ca sâ afle

urmele Crealorului; teolog, deoarece, încordând

mintea s devin vztoare, contemplativ, urca

drept la înelegerea lui Dumnezeu, primind ca pe

nite raze strlucirea sau slava lui Dumnezeu, prin

care devine asemenea Lui. dup har.
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Comentariu.
Cretinismul: „Cele trei legi generale**

I .egile generale suni: cea natural, cea scris i
eea a harului. Fiecreia din aceste legi ii corespun-

de o anumit vieuire i un unumit curs al Vieii» ca

i o dispoziie luntric deosebit, produs de acea

lege prin voia celnr care se conformea/ eu ca.

Fiecare din aceste legi ereea/â alia dispoziie în

oricare din cei ullui sub puterea ci. I3e pild, legea

natural, când raiunea nu e copleit de simire,

ne îndupleca. Iar o învtur speciala, sâ-i îmbr-

im pe Iui cei înrudii >i de acelai neam. întru-

cât firea însi ue înva s-i ajutm pe cei lipsii i
s \Tcm (oii, tuturor, acelai lucru pe eare-l dorete

Fiecare. Aceasta nc-a spus-o Însui Domnul, zi-

când; „Cute vrei sâ vii fac vou oamenii. Jacefi

fi voi hr asemenea" iMt. 1 7, 1 2; Le. ti. }5y

iar legea scris sau plinirea legii scrise, este

raiunea naturala care i-a luat ca ajutor, iu rapor-

mrile de reciprocitate ai cei de acelai neam. rai-

unea duhovniceasc. De aceea /icc; „Ai itthc$ti

pe aproapele tu ca pe tine insu{?\ Dar nu /icc:

„S ai pe aproapele tu ca pe line însui". Cci al

doilea arat numai solidaritatea cu cei de acelai

neam spre meninerea existenei, iar primul în-

seamn grija de ci în vederea fericirii.

Iu strit legea harului îi înva pe cei cluzii
de ea s-L imite ucmijloril pe Dumnezeu. Care.

dac se poate spune aa* ne-a iubit mni muli decâi

pe Sine însui, mcarc îi eram dumani din pri-

cina pcatului. Ne-a iubit, adic, aa de mult. înct

a binevoit s coboare în fiina noastr. în mod nm
schimbat, El, Care este, in mod supmlîiniaf m|
presus de orice fiin .i lîrc. s Se iac om i ^ I

unul dintre oameni. Din aceeai iubire n-a relli/i

s-i însueasc osânda noastr si s ne îndumri

zeiasc dup har atât de mult pe ct S-a tcut

dup iconomie i prin lire om. Iar aceasla a taeutJ

ca <j învm nu numai s ne ajutm laolalt 9
chip naiurai i s ne iubim unii pe alii, ca pe nd
înine. în chip duhovnicesc, ci i avem gni id

alii mai mult decât de noi înine, in chip dununi

zeiesc, i aceasta s ne fie dovada dragostei ca,
*"

temeiul virtuii noastre, s fim gala a suferi cu

curie moarte de bun voie unii pentru alii: .. Cat

tut este iubire mai mare ca aceasta, ca câteva sm
j i /urna sufletul pentru prietenii si "(In, I ? .

13"

Deci legea firii este. pescuit, raiunea naltir

care i a supus simirea spre înlturarea nesc

tinei liraionahtii). prin care se menine dc/bin

rea între cei unii prin natur Iar legea scris es

raiunea natural care, dup înlturarea iraionali

taii simirii, i-a asoeiat i iubirea duhovniceasca

prin care susine reciprociUitea între cei de acela»

neant In slaril, legea harului este raiunea mai

presus de fine, care preface firea în chip nesehiml

bat, îndumne/eind-o, i arnl în firea oamenilor,

într-o icoan, arhetipul necuprins, mai presus de fi-

in si vie fire i procur fericirea venic. (Maxifd

Mrturisitorul, Rspunsuri'ctre Ta/asie. '»4. „FîJ

loeahalir\pp. 410-412).
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VIL Izvoarele învturii cretine

h ..Pzete vistieria «parathikiy* ce fi sa fn-

.redinat prin Duhul Sfânt care locuiete in voi
u

iii Jim. I, 14; I Tim. 6, 20)- Accsl dcpositum
Nacru tic origine a fost încredinai Bisericii de

apostolii i de ucenicii lui Hrislos, care au propo-

vduit Hvaugheha în fonDB ei autentic i în in-

'caritatea ci « Daca vei râmau? iu cuvântul Meu
.untei uceniai Mei" |Iu* 8. 31). Propnvduircu

ikerygnta) apostolic nu este allccva clecît un eu-

vînt de la Hristus i despre Hrislos; u Noi nu ne
propovduimpe noi înine, ci pe Donatul Hrtsiits

lista" |ll Cor 4. 5). lisus este sursa unic a Ade-
vrului: „ Cel Ce va asculta. Mu ascult* ( Le. 10,

16)- Apostolii predica ..<. u\ datul adevrului" (I!

Tim. 2, 15). ^^
M Predania de la început fparadosis) fi invfa

rura de credin fdidasvalia) a Bisericii wuier

alet pe care Domnul a dat-o. Apostolii Si ml
propovduit-o. Prinii au pzit-o. Pe aceasta s-a

întemeiat Biserica yi cel care cade din ea au mai

±ste jf tiu se mai numete cretin" (Auuiasie al

Alexandriei, Câtre Serapion. XX\'\[if?^cVu^
mea v/ul a Bisericii s-a constituit i s-a ps-
trai, în continuitate cu Lvanghelia lui Hrislos. in

jurul Credinei apostolice, iransmis i explicata

în predic, în omolohiu, în cultul i in disciplina

unei comuniti cretine organizate.

2. Sfanul Vasile spune c dogmele i inv-
;urile pstrate i transmise de Biseric, le avem

;ic unele din sen*, tar altele au fost comunicate în

tain, prin tradiia oral. Ambele au origine unica

i o autoritate egal pentru credina:

„ Dintre dogpwle pstrate in Biseric pe unele

le avem din inutotura scrisa, iar pe altele le-am

primit dm Tradiia apostolilor Amhele (forme de

fransmttere} au aceeai putere pentru credin, i
/ricine are o iniiere cat de mic ia chestiunile

bisericeti nu va ridica obiecii (împotriva acestei

:firmafnl. Fiindc* dac am incerca salsm la o

narte obiceiurile (cure n-au temei scris), ca i
când n-ar axea mare însemntate, atu grei pgu-
bind Evanghelia tn ce/e eseniale. De exemplu, ca

sa amintesc de primul i de cel mai obinuit pe

teniei scris au cei care sper in manele Domnului
nostru Itsas Hritos sa se însemneze tu > kw/jfi/

crcii? Din ce scriere am imtats ne ititvarcem

spre rsrit ui timpul rugciunii? Care din sfini

ne-a lsat in scris cuvintele epictezei, care se ros-

tesc in timpul sfinirii pâinii (Sfintei} Euharistii, t
a potirului binecuvântrii'* Nu ne mulumim nu-

mai cu acele (cuvinte/ pe care le amintete Apos-

tolul sau Evanghelia ti de aceea) înainte t dup
Euharistie zicem i altele, pentruc tim din m\w-

tura nescris c au mare putere in svârirea

Tainei In virtutea cây&r&cri&î bmecuvânrm apa

Botezului, untdelemnul Ungerii i pe < < / care K
boteaz? Nu in virtutea Tradiiei {transmise) in

anul tainic? în care scriere avem femei pentru

I/agerea cu untdelemn* Obiceiul de a-l afunda

de trei ori pe omul fcare se boteaz! de unde d
avem? i celelalte obiceiuri legate de Botez, cum
este lepdarea de satan fi de îngerii lui, in care

scriere fii au temeiul) ? Nu tprovitt toate ai sh Q

(ItiLiJ^fHmLpâra^ pstrat in tain.}

[Despre DuhutSfdnt. cjTT^ p.?9V
t)U%tUPflr7u>ttstre iUlt de dou

feluri: pe unele le mijlocesc Scripturile, adic cete

ce se cuprind in crile teologice ale Sfintei Scrip~

tun. tar alte/e sunt învturile lsate prin viu

grai de câtre Apostoli, i acestea s un tâlcuit de
ctre sinoadei de ctre Sfinii Prini. Pe acestea

dou se întemeiaz credina" {Mrturisirea de

credin, 1642. partea I T 4),

Biserica a recunoscut cele doua ci sau mo-
daliti de pstrare i transmitere a revelaiei su-

pranaturale, dar a insistat asupra unitii dintre

Tradiia oral i crile inspirate *i canonice ale

Noului Testament, în care a fost scrisa Tradiia

oral vi care, împreun cu crile Vechiului Tcsta-

mcnti foi mea/ Biblia cretin, adic norma (ca-

nonul 1 pentru credin i pentru via. Marcion

respinge crile Vechiului Testament i toi ce se

refer la acestea în hvanghelii, mai precis, loi ceea

ce nu corespunde eu „evanghelia lui Pnvcl". A fost

excomunicai în anul 144.

Revelaia divin este, ins, mult mai larg.

Sfânta Scriptur este o mrturie inspirat a Reve-

laiei, dar nu Revelaia însi. Ca i Tradiia, Scrip-

tura nu este un scop în sine^ Cuvintele ci sunt c
lu/e ctre experiena slavei lui Dumnezeu, ca la

Cinci/ecime. Uiblia are o autoritate obiectiv, 11

ind memoria Cuvântului lui Dumne/eu, viabil
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graie Duhului Si'iini. numai alunei când e re-

cunoscut i citit de Riscrica cretin* creia îi

aparine (dup cum Tainele au autoritate numai
când suni celebrate de comunitate).

A. Biblia cretin

Vechiul Testament

4. Biblia Iui lisu* Hristos si a Apostolilor a

fost Biblia lui Israel care cuprindea Legea, Profeii

$i alte cri, ca Psalmii. Acesta este canonul ebraic

pstrai de sinagoga iudaica din Palestina. Biserica

,i aprobat diferite practici locale care au reinut tic

un canon redus, tic unul mediu, pan ce s-a ajuns

la un canon complet. Evreii din Alexandria i dias-

pora au acceptat traducerea greaca a Vechiului

Testament numita Scptuagintft. care cuprinde, în

jlara de crile din canonul ebraic, carii numite
anaginoskomcna. folosite in cultul bisericesc.

Cele mai multe cilaic din Vechiul i din Noul Tes*

taineui (350) suni din Septuaguita* din care se ei-

eazâ în: Maieu. Luea, Petru, lacov, Bvrci. Cano-
nul actual al Vechiului rcsiamcnt, recunoscui de
Sinodul din Ierusalim ( 16721. în canonul ÎS. cu-

prinde 39 de erji canonice i 10 cârti ..bune de
citii" (numite de catolici deuterocanunice* iar de
protestani apocrife): ludh: l l

:/dra; I, I! t 111 Ma-
cabei; Tobit; Ecleziastul înelepciunea lui Solo-

inon; Baruh; Scrisoarea Iuj Ieremia.

5. Crile canonice se împati în mai multe
categorii;

Pentateuhul (Cele cinci cri - ale lui Mdise),
Tvra sau Legea cuprinde istoria evreilor de la

Avrami pân Ia moartea lut Mofe£ adic perioada
:n0fl - 1 2(10 M Ir. Acestea sunt; Facerea Geneza
(istoria creaiei lumii, istoria lui Adam $i a liveL

epoca patriarhilor: Avraam. Isae, Incov (Israel),

aezarea celor 12 Iii ai lui Avraam în Rgjpt (în

limpul lui losif); Ieirea - Exodul (eliberarea din

robia egiptenilor, la care evreii au fost supui dup
moartea lui losif revelaia numelui lui lahve: „Ku
$unt Cel Ce sunt" (3, 14). exodul i cltoria iz-

raeliilor prin desen, darea celor zece Porunci

[Decalogul !ui Moise) pe Muntele Sinai: JJoninul
vorbea cu Moise fa ctre fa|â

t
cum ar vorbi un

om cu prietenul su" (33, 1 1); tevlt/Cui (cuprinde

reguli privind oliciile rituale i sacerdotale con-

duse de cei din iribul Iui Levi); Numerele (re-

censmântul poporului, traversarea desenului cm
pmântul tgduit); Deuteronomul - A doua Lij

(repet istoria Decalogului i darea altor lca_
reguli mo/aice).

6. Crile istorice: losua Navi, MtdectoM
Rut, /i II Sanniel l i 11 Regi. I st II Eur-ilipm

mena (Cronici), Ezt/ra. Neenita ta doua EzdaM
Tobii. fudit, Ester, 1 t II Macahet. Crile pueril

ii sapieniale) itdele, /-.", -'';:;.\J

(Qoheletl, Cântarea Cântrilor, hirclep* tunem
Ecleziastul tSirah). Crile profetice: Isaia, ferm
mia, Plângerile. Cartea lut Haruh. lezechiel Om
niel Osea, Inii Amas. Avdte, fonas \fiheia V'J

ham, Avucunt, Sofonic, Agheu, ZaUaria. MoiealM
7. In Biblia român (ediia 1968) sunt inelul

cri ji fragmente necanonice: Epistola lui hrenum
Cântarea celor trei tineri, HI Ezdra, IstoriaShH
net, htorta omorârii balaurului i a sfriîat^^k
ha Bel III Aiacahei. Rugciunea regehn !/."[/.«

Noul Testament

fi. Noul restamenl eslc nu numai implininH
Vechiului Tamcut iMt. X 17-21 \, ci i o ud
dina nou, F vanghelia. Vestea cea Bun, cuprirl
s in actele, în parabolele si [n faptele pe cal
Dumne/eu Ie-a reali/al prin lisus din Nazu; ( trl

mijlocul nostru (F\A„ 2, 22). în centrul Moiiltl

I estament siâ ideea cu Dumnc/eul \\\\ Israel Lm
trimis pe fiul Su in lume, nscut din Fecioara
Maria T rstignii si înviat din mori în lerusalinj
„Cuvântul ieit din tcere" (Ignatie al Aniiohîafl

Ctre Mogneztem fi, 2) vine s realizeze rânduiall
liconomia) jllui ca Unul Care cunoate voii
Acestuia: ,. Nimeni nu cunoate pe Tatl decât num
mai Eiul (Mt. I I, 27), Astfel, Tatl, prin Urii
(osul Su si prin Duhul SlânL va lrgi ltjjiuIcII

poporului ales ca s includ neamurile care voi
crede în Evanghelie.

9. Marele preot Amu l-u întrebat pe lisus dl
spre discipolii Sâi i despre învtura (didascalil

Sa (In. 1K, 19). Dar lisus Hristos n-a scris Lvaifl
ghelia ^d >i nici n-a cerul sâ lle scrise viaa si mJ
sajul Sau, care au circulai pe calc oral, Biserica!
recunoscut crile scrise în primul secol desprl
[isus. ca fiind vocea uulcnitcâ a Apostolilor, mari
ton alei si Inmisi ui lui HrLstns. Aceslea au del
venit Nuul fesiamcnl,,adic depozitul Tradiiei
orale. Biserica a adugat la Scripturi (Mc 12. 2l
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I Cdfc 15 T
3-4) canonul Noului Testament, S-au

pstrat mai multe lisic ale crilor biblice. I i*la

crilor canonice, în numr de 27, s-a închcial

definitiv în secolul IV. Aceste cri suni menirv

TUlc, in ordine diferit. începând cu Canonul apos-

tolic 85. transmis de Clement Romanul Apoi. de

Atanasie dl Alexandriei, în Scrisoarea canonica

39 din 367, de Chirii al Ierusalimului (t 386). de

sinoadele locale din Laodicea (360) - canonul 60,

din Roma (382), dini liponne 1393), din Carlagina

(418) - cauonul 32 i de [nan Damaschin (650-

753) în Dogmatica (IV, XVII), unde include $i

Canoanele apostolice scrise de Clement.

10- Partea principal a Noului Legmânt o
constituie cele patru Evanghelii.

Evangheliile suni „memoriile Apostolilor"

„Aposto/ti, in memoriile lor. coti se numesc Evan

gketii*
1

(Iustin, ipologfa /, 66 T 3). Autoritatea

unica a Evangheliilor vine din aceea ca Biserica

primarii, constituind canonul Noului Testament,

lc-a dat via in predic. în exege/ >j in cultul ei

public, lia a recunoscut ca Duhul Slnl este Cel

Cate-I inspir pe evanghelist s scrie „memoriile**

apostolice, i toi Duhul iluminca/ exegetul în in-

terpretarea mesajului biblic £ct II Cor 4, 6).

Fvangheliilc nu SUOl scrieri biografice despre

persoana lui Jimis din Nazaict Scrise de ucenicii

lui Iisus. dupâ Înviere, acetia dau mrturie c
Iisus dm Nazarel este Mesia lui Dumnezeu i
Mântuitorul lumii. Iile s-au seri*; în partea a doua a

primului secol, in limba greaca. Primele trei Evan-

ghelii se numesc sinoptice, deoarece sunt similare

ca form i ca structur, având conexiuni înlie ele,

despre cveniiuentele principale: Bolc/ul lui Iisus

de ctre loan. predica în Galileia. mrturisirea ca-

pital a Apostolilor ca tisus este Mesia lui Dumne-

zeu |Ml. 16* 13-20), Schimbarea la fa, anunarea

Patimilor Pastile, condamnarea. Moartea, Rstigni

-

rea, învierea, înlarea. Cele patru (vanghelii sunt:

Dup Matei - unul din Cei DotsptcZCG care a

scris Uvantdielia sa. probabil în aramaic, limba

vorbit de Iisus, pentru cretinii provenii din

iudei, de aceea citeaz frecvent diu Vechiul Tcs-

lament pentru a arata c Fiul tui Dumnezeu este

Mesia Care va aduce hnprâlia lui Dumnezeu,

texte particulare: genealogia lui Iisus de la

Avrami Ia Mria. Predica de pe munte (cap. 5-7),

rare include Fericirile si ratâl nostru, trimiterea

Apostolilor: „ Wergeft, învai toate neamurile

botezându-le in numele lalâlui fi al Fiului fi al

SfiinrulotDijh'ilH, 19).

Dup Marcu, care nu face puric din grupul

Apostolilor, dar reda ceea ce a primit din tradiia

Slantuluî Petru. Iisus apare ca Sfântul lui Dum-
nezeu, Fiul Omului rstignit (14, 21)*

Dupâ Loca: Luca nu e diu Cei Doisprezece,

dar a ucenic asociat cu Apostolul Pavcl, Luca
relateaz dup martori oculari i dup tradiia

Mriei. Vorbete cu amnunte despre Naterea i
despre Botezul lui Iisus. transcrie parabolele cele-

bre: vameul i fariseul, fiul plecat i EntOCS acas,

Lazâr i bogatul, narea/â despre cltoria celor

doi ucenici, dup Învierea Im hsus. pe drumul

spre hmaus*
Dup loan: Aposlol numit Teologul, deoarece

îl identific pe Iisus cu Cuvântul lui Dumnezeu t în

Prologul Evangheliei) si cu ,>Fm sunt'\ care csle

numele lui Iahve. Citirea Noului Testament în Ui*

seric începe eu aceasta Evanghelie: liturghia din

noaptea de Pati. loan red pe larg „semnele
41

•

minunile (cap. 2-11 K marile cuvântri ale lui Iisus

\ I 1-22), inclusiv. învtura despre Duhul Slnt,

ca parte din doctrina despre 1 reime.

11. Celelalte cri ale Noului Testament sunt:

epistolele Apostol ului PflVcl ctre Romani. 1 71 TI

Corinleni, Galateni. L fesem. 1 ilipeni, Coloscnî, I

i II Tcsalomecni. I i 11 Trmolei, Til. Filimon

Apoi: Epistola ctre Evrei. Fpistola lui lacov. I

si II Petru, 1, II i IU loan. Epistola Iui luda.

Apoealipsa.

12. Faptele Apostolilor (se citete în Biseric

de la Pate la Rusalii). Cartea scris de Luca in

clude istoria Bisericii de la începui, dup înlarea

lui Iisus llristos, alegerea lui Matia în locul lui

luda, pogorârea Duhului Sfânt. în ziua Cincize-

eimh, cuvântarea lui Petru, constituirea comunit-

ii cretine in jurul a patru instituii: doctrina Apos-

tolilor, comuniunea, frângerea pâinii i rugciunea

(2, 42 1 marii tul lui tefan, alegerea diaconilor,

convertirea Iui Satil în Pavcl. convenirea pgâni-
lor, cltoriile misionare (Paul i Bamaba). sinodul

Bisericii din Ierusalim, înfiinarea comunitilor

cretine i a conducerii accslora în diferite ceti
greceti. Cltoria lui Pavcl Ia Roma (28. 30)

13. Apocalips* sau Revelaia, scris de Evan-

ghelistul loan* Cartea 11-a fost introdus uor în

canon, de aceea, pana azi, mi se citete în Biseric,

Fa începe cu cele apte Scrisori ctre apte Biserici

din Asia. Cartea este plina de simboluri, de viziuni

7|



TU, PROK. Ptt, ION ItlIlA

i de companii cu caracter apocaliptic. Cifrelei
numerele nu pul Ii uor identificate cu realitile
istorice (Numrul ftftfi poate s însemne Babiloru
simbolul imoralitii < 1 5. 18}; numrul 7 înseamn
deplintatea: numrul 144.000(12 triburi x 12
apostoli) esle totalitatea celor mântuii, Apoeatip-
sa a lost o marc surs de rugciuni, de imnuri i de
simboluri pentru cullul i Liturghia ortodoxa. In

iconografia ortodox, cele patru fiine vii îi repre-
zint pe cei patru Evanghelicii: leul - Marcu. vi-

elul - Luca. omul - Matei, vulturul - loan (Apoc
4, 7;Ezet\ 1, 10).

14. Formarea i recunoaterea Ffibliei cretine,
prin adugarea Noului Testament la Biblia lui

Israel, effte unul din cele mai importante acte ale

Duhului Stanlîn istoria Bisericii Canonul Silnici

Scripturi esle o harismâ a Bisericii. Thcopncstia
(II Tim. 3, 16) - inspiraia înseamn c Dumnezeu
a voit ca revelaias \}^ redat aa si, mai ales, ca.

Duhul Sfânt, prin acest mijloc scris 5 dea mr-
luric despre Adevr Cei mspirai. Profeii, Apos-
tolii, sfinii - vorbesc infailibil de Dumnezeu i
de unirea cu EL Lxegein autentici suni cei care au
aceeai experien a revelaiei i a inspiraiei ca
acceu a aulorilor bibliei. Aceasta a fost funcia
Prinilor Bisericii, care s-au exprimat i in si-

noadele ecumenice.
15. Biserica se folosete de Biblie in toate for-

mele ei de activitate, dar, mai ales. Ia Liturghie, Ia

Sfintele Taine i in culu De asemenea, ea ii în-

deamn pe preoi ii pe credincioi s citeasc, s
mediie/e. s interprete/e cuvintele Sfintei Scrip-
turi, lixisla, în Noul Testament, pasaje complexe,
neprecizate, cuvinte „greu de îneles", texte cu
unele nepotriviri accidentale* Dar Biserica n-a în-

drznii s schimbe textul Scripturii sau s foreze
înelesul cuvintelor, ci Ic-a pstrat aa cum au fost

transmise, cu diversitatea i, uneori, cu insuficien-
a lor* De pild, exist o mulime de nume i de ti-

tluri ce s-au atribuit lui lisus Hristos. Biserica Ie-a

pstrai i le folosete pe toate. Asupra înelesului
multor texte biblice. Biserica nu s-a pronunat în-

tr-un mod absolut (de pild, despre zilele creaici).

B. Tradiia

16. Sunt i alte muile minuni pe care Ie-a (acut

lisus înaintea ueeuieilur Si i care nu sunt scrise
iu cartea aceasta iln. 20. 30), dar sunt i alte multe

fapte pe care Ic-a svârit lisus (In, 21, 25). nul
faa i in v/ul ucenicilor, a. înainte de Ucefl
lumii când Cuvântul lui Dumnezeu era Iar fnjfl

El a creat împreun cu Tatl lumea din nimic
i

Tradiia - paradusis - poate s însemne
faptul comunicant, al transmiterii Kvanghe
Cor, 1 5, 2) T cat i coninutul acestei comunic
Tcs. 2 y 15), adic predania apostolic (II Te
6), ^vanghelia pe care v-um hinevestir-o

Cor 15 ¥ 1), La originea Tradiiei este: „Cn A
cure afost data sfinftlor odat pentru toro'rooo^
{luda 3), care constituia ..depozitul", iar de efl
primele comuniti nu puteau legitima conliiifl
taica lor cu Lvanghclia Ini llrislos. Dup senefl
crilor care au format Noul Testament, Tradiii
apostolic a circulat pe cale nral

T
pus si ca M

scris mai lrziu. Faptele Apostolilor enumera pfl
|ile principale ale acestei Tradiii; învtura
didahia Apostolilor (doarm apostohrum)* co
niunea (komoniol frângerea pâinii (Euharistia
rugciunea icuUuh (1\A, 2, 421, Numai cnm
tatea care pstra aceste demente putea Ii nu
Biseric Ekk/esia.

s\

\
-

17, O tradiie primita cslc o tradiie traium
i de transmis f l4 Eu de fa Domnul am primit o
ce ram predatul Cor. 1

1

, 2 1 y Paralel eu fo

rea canonului biblic. Biserica s-a îngrijit s
sliluic un tel de regula credinei sau didahia,

a inimi ca clement constitutiv în ritualul Taine
Boic/ului i Euharistiei, constituind inima mriii
risirii de credin (omologiua) cerut candidai
la Bote?, Unele pri din Tradiie au fost dezu
tale. scrise i transmise pe msur ce cretinismul
SC rspândea în lumea roman. Din aceast I radi-l
tic apostolic, s-a de/voltat Tradiia bisericeasc,!
liturgic, disciplinar, pastoral,

IS. Interpretarea Silnici Scripturi ca i disceifl
numnlul Tradiiei aparin Bisericii, „stâlpul t tem
melia Adevrului' (I Tim, 3 f 1 5), care s-a pronunJ
at in mod excepional, ea rspuns la controversele!
i la crc/iile liristologice din veacurile III - VIllJ
pnn sinoadele eciunenice. In acest proces de interj
preture .i de formulare a Tradiiei, autori latea suJ
prem revine consimmântului universal al UiseJ
ricii, care se realizeaz prin cooperarea celor cart»
au autoritatea de a înva în numele lui llrtst^H
care au primit o harism a adevrului pnn hiro-

tonie in succesiune apostolic (episcopii i preoii)
I

Si cei care au primii prin Taina ungerii Duhului 1

Slnl, Care înva i conduce la lot adevrul (In,l
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16. 13: 1 In. 2, 20, 27), o hnristnn, simul religios ni

-tdevarului. sensus fidclium

19. Autenticitatea Tradiiei este de cea mai
marc importan, de aceea credinele i praclicile

bisericeti trebuie s fie supuse discernmântului

hariMnalie al întregii Biserici» ierarhie .i laici (ex

consensu ccclcslac). Deviaiile i erorile doctri-

nare, ereziile, pol atrage, prin speculaiile lor in-

leletiuale, dar Biserica n-a lsat câmp liber opinii*

lor i tezelor ireconciliabile cu valorile eterne ale

Hvangheliei i cu dogmele formulate în mod cuti-

ei Mar. Exist u raare diveri late de interpretri,

atât in H vanghelii, cât ii în I radiic. dur aceasta nu
altereaz unitatea Tradiiei apostolice. Biserica

înva adevrurile coninute explicit in Revelaia
divina, prin inspiraia Duhului Sianl, nu doctrine
care au o oarecare legtur cu aceasta:

fl Credemc Dumnezeiasca Scriptur este data
de Daumezen i pentru aceasta suntem datoris
<redem m ea. nu in alt mod, ci aa precum ftise-

rtca soborniceasca a interpretat-a i a predata
De aceea credettt c i mrturia Biserica sobor-

tiiatftl nu valoreaz maipufin decât aceeape cart'

f posed Dumnezeiasca Scriptur. Fiindc, unul

1 aceiai Duh Sfânt este autorul amândurora,
*ste ace/ai lucru sa ne instruim deopotriv i de
tre Scriptur fi de ctre Biserica soborniceasc
Apoi, estefiresc ca orice om* vorbind numai dup
lintea sa, mî greeasc, sa amgeasc i s /ie

amgit, pe când Biserica soborniceasc, care
niciodat na vorbit i nu vorbete de la sine, ci

din Duhul lui Dumnezeu (care i pe învtor II

îmbogete neîntrerupt i in verif, este îndeobte
cu neputins greeau , nici peste tots am-
geasc, nici Safie amgit; ci. Biserica este ase-

menea cu Dumnezeiasca Scriptur, nertcif i
totdeauna având aceeai autoritate'* (Patriarhul

lOSitei, Mrturisirea de credin, acceptata de
Sinodul din Ierusalim, 1672, Decretul II).

20. Alfil în Vechiul Testament (cf. Deut. 6, 4 1:

..Isetilto, Israe/e, Domnul Dumnezeul nostru este

UngurulDomn'* (Ie& 15, 1-18: Cântarea Iui Moi-

«K cât i în Noul Testament, revelaia biblic a
Ini exprimat în scurte articole de credin
>au în crezuri. Cncnri,,se folosete o singura afir-

maie; .. Tu eti Hristosid. Fiul fus Dumnezeu Celui
iu" (Mt. 16, 16 K „Domnul meu i Dumnezeul

meu** (In. 20. 2H>; „fisus Hriatos Domnul nostru

Rom. I, 4). Alteori, mrturisirea este mai dez-

TRATAT DE TEOLOGIE DO(;\UTICÂ l ECUMENICA

voltatfl (i Con 8, 6; II Cor. 13. 13): „Harul Dom-
nului nostru /isus Hristof* dragostea lui Dumne-
zeu i comuniunea Sfântului Duhs fie ru mi roti.

Amin* , Un articol de credin poale fi subliniat, în

mod particular: „Dac ca gura la \vi mrturisi
c lisus este Domnuli in inima ta crezi c Dum-
nezeu L-ti înviat din mori, te vei mântui" (Rom.
10. 9; I Cor, 15, I5|. Se cunosc imnuri liturgice,

cântate de comunitile cretine elenistice (Col I ,

15-20: Filip. 2,5-1 1).

21

.

In Biserica de începu! 5-a continuat aceas-

ta metod, rnai ales, în legtur eu eullul (Crezul
Apostolic) i eu instruirea candidailor la Uutcx. în

secolul V. Biserica a fost nevoits rspund unor
COntrOVCTW despre natura divin a lui lisus Mris-

los, despre care unii spuneau c este o naturii cre-

at ca toate celelalte fpturi. Un sinod de episcopi

din toat Bisericii (tickumenej, convocat de îm-
pratul Constantin (care s-a convertit la cretinism
înainte de mnarle - 337, lîind convins c, tara pu-
terea Bisericii, nu putea s lrgeasc Imperiul Ro-
man, eu capitala la Constant inopolk S-a reunii la

Niceea, în 325, i a formulai prima pane a Cre-
zului. O alt crinii s-a ivit cu privire la natura

divina a Duhului Slnl, de aceea un alt sinod ecu-
menic, convocat de ini pâratul Tcodostc la Con-
stanlinopoL în 381. va completa Crezul.

Prin urmare. Crezul .sau Simbolul de credin
aciuai a fost uletuil de primele dou sinoade ecu-
menice |se numesc aa. deoarece au luat parte

episcop] din „loalâ luniea" - oekumene); NJiceea -

325 i COBStantioopoI - 381 -Crezul din 381 (scris

in grecete, în termenii lîlozohci ai timpului) are o
baz biblic profund, cuprinde învtura cretin
despre Dumnezeu - Stana Treime, esle folosit a/i

in cull 51 in catehizare de toate Bisericile cretine,
ceea ce ii ofer o autoritate ecumenic special. în
centrul Cre/ului st doctrina despre lisus Hristos

de o fiin cu Tatl, Mântuitorul >i maniuirea oa-
menilor Crezul de la Niccea a fost tradus în Bi-
serica apusean, în 355,

22. Crezul din 581 a devenii mrturisirea de
credin public i ecumenic a tuturor cretinilor,

de aceea nu s*a admis nici alterarea sau parafra-

zarea textului, nici înlocuirea acestuia eu all crez.

Alterarea sau sustragerea unui articol din Crez
atrage consecine grave pentru apartenena la Bi-
serica universal: înlturarea episeopilordin epis-

copal, excluderea preoilor din cler, excomunica-
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cailor ilin-tqmunilalca liturgic
i

:an. 7jSin.~ 6, Caa î^ Mrturisirea penii

idolului decredin este o condiie primordial

nu numai pentru priraireaBole/ului, a iertrii p-
caielor(Spoveduma) si a împrtaniei, ci i pen-

fru candidatul Iu episcopal, care trebuie s declare

solemn, cu Evanghelia deschis; Jiu CRXt." (in

original, 381; , vNoi credem,..
1
*).

23. Una din sursele scrise cele rnai importante

ale doctrinei autentice cretine o constituie tex-

tele liturgice i cariile de cult, in general. De la

începui, comunitatea cretin s*a adunai penlru

Liturghie (adic rugciune i achme comun), in

scopul de a-I aduce mulumire (în grecete eu-

haristia) lui Dumnezeu penlru binefacerile Sale

ctre popor. Numai aceusl comunitate putea fi

numit Biseric f în grecete, elcklesia. Accslcull

cretin s-a inspirai din Vechiul testament, in care

exista un cult oficial ce se lacea la Templul din

Ierusalim, potrivit Legii mo/aiec. Iudeii se adunau

în sinagogi (casc de rugciune) penlru studiul bi-

blie, peutru cântri i pentru laude. Acetia practi-

cau rugciunea public, respectau posturile anuale

i srbtorile. Dup Cinci/ecirne T Biserica cre-

lin a reinut, din acest cult. mai ales rugciunile

de laud, citirea Bibliei i a Psalmilor, respectarea

anului liturgic, dar a schimbai structura lui de ba-

z; jertfo Trupului i Sângelui lui HrUtos înlo-

cuiete sacrificiile de animale de la Templu; Du-
minica. Ziua Domnului. înlocuiete sabatul iudaic.

Sâmbta, Pastele înseamn celebrarea morii i a

învierii lui liristOS, iar Ciucizecimea, srbtoarea
Duhului Slanl. Astfel, Biserica cretin a organi/al

propriul ei cull, cu rugciuni si eu ritualuri propriu

cum ar fi slujba Tainelor. în toate acestea; rug-
ciuni, imnuri, binecuvântri, slujbe i ritualuri,

srbtori si posturi. Biserica a recunoscui Biblia i
I radijia, trecâudu-le, astfel, in experiena vie i
concret a credincioilor, unde s-au pstrat intacte.

Iar deformri. Ele constituie memoria vie i fidel

a livunghehei ^i a Tradiiei Apostolilor

24. Alte i/voare ale Tradiiei sunt învturile
Prinilor i ale Scriitorilor bisericeti, ale apu-

lugcilur, ale martirilor, ale confesorilor i ale

sfinilor, ale teologilor care au alctuit Mrtu-
siri de credin i Catehisme, acceptate pe plan

local sau rcgkmaL Prinii apostolici au transmis

in mod tlriel Didahia Apostolilor. Prinii i scri-

itorii bisericeti au claboiat i au dezvoltai doi li im

cretin iutr-un limbaj nou. in dialog cu fik

timpului. Partea esenial a Tradiiei pairi .st

fost scris sub form de omilii, comentarii î ;

heze exegetice* Muli dintre Prini uu .ipjral tifl

dina oriodoxâ în controversele cu ereziile d-rem

înseamn alegere particular; hnstolocicc m
veacurile III - VIII. susinute de cei care voiatfl

impun numai o parlc din adevr si doreau * crfl

Za de/binri in sânul Bisericii. Acetia se numfl
eretici: Arie (cea. 250-336). Nestorie { + 45 1 ). 9
lihielt 454) Scrierile patristice nu sunt inlailiH

sau inspirate* dar au o mure autoritate leologicflfl

ind documente de referin pentru doctrina <iutfl

tic a Bisericii. Iile au autoritate fn Biseric, aefl
unde sunt recunoscute de credincioi ca se allfl

continuitate cu Tradiia apostolic 1 xcm^^H
Prini i de scriitori bisericeti, venerai pei»
doctrina lor, sunt: Ignatie de Antiohia (cea. 1

107), Policarp de Smyrna (cea. 69*155). Clei

de Alexandria (150-215). Iustin Martirul (3
IOO-165KOrigen(cca. 185-254), Atanasiede/j

xandria (cea, 296-373). (Chirii al Ierusalimului

386), Grigorie de Nazinnz (cea. 330-389).

bro/ie de Milau (339-3971 Grigorie de Nysa(M
394), Vasile cel Mare (cea. 330 379), luan HriT
lom (cea. 347-407), Cyprian de Carlaguia {* 2$l

Chuil al Alexandriei |1 444), Fvagrie Pontif

( 346-399), loan Sinailul - Scararul (cea. 570-6*

Maxim Mrturisitorul (cea. 580-662), loan

maschîn {675-7491, Folie de Constantinopol c
S10-895I, Sirneon Noul Teolog (942-102;

Grittorie Palan» (1296-1359), Nicolac CahaJ
(132M396)r NîcodimAghiori!uit 1749-1809)J

25. De asemenea, vieile >i scrierile sfinii

se bucur de un marc respect in Tradiia orlodoJ

mai ales, pentru staturile >i pentru exemplele pi

pablle pe care le ofer. Desigur, toi cei hote/aii

numesc sfini* deoarece participa la niîncnia

Dumnezeu; „Asa cum Ce/ Ce v-a chemaipe va

sfânt, fii fi voi sfini iu întreaga voastr purtc

C sens este; «Voi vefi fi sfini* pentru c Eu a
Sfihn>r (i pt 1, 15-161. Crezul apostolic aii

ca articol de credin, „comuniunea sjhtilar\

hxista diverge experiene iile sfineniei: Ap05t<

care au evan^belizat, Evanghelitii - autorii Fva
ghelîilnr. Proferi - inspirai de Dumnc/cu
pruorucessei >i sa scrie, mrturisitorii - care sufe

fizic pentru credina lor, monirii - care plu
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preul suprem pentru credina lor. Din rândul c-
lugrilor: tmduitori, lacâtori de minuni, duhov-
nici, ascei, sihastri; din rândul mirenilor; drepii.

Vieile Sfinilor conin exemple autentice de
credin i de pielale cretina. Acestea irebuie s
fie deosebite de Legendele sfinilor, scrieri apo-
crife^ apocaliptice.

26- In afar de acestea, in pietatea cretinilor

mai circul i credine, obiceiuri, mentaliti, sim-
boluri, care nu apuflin Sfintei Tradiii ii eare n-au
valoare canonica. Pentru Biserica Ortodox, auten-

ticitatea Tradiiei este de cea mai mare importana,

de aceea aceste credine i practici trebuie s fie

supuse discernmântului bisericesc. De asemenea,
in decursul istoriei, dat fiind c Biserica este i o
comunitate sociologic, s-au ivit i chiar s-au im-
pus deviaii i erori doctrinare care nu aparin va-

lorilor eterne ale hvangheliei. Ereziile pot fascina

prin speculaiile lor intelectuale, dar Biserica n-a
lsat câmp liber opiniilor i tezelor ireconciliabile

cu Kvanghelia i cu dogmele ibrmulale in mod con-
l iliur „ De i se descoper gânduri ale Scripturii,

priit înelegerea alegoric a lor, p^ete-tes nu
desfiinezi ceea te este scriw ca sa nu crezi cunoa-
terii tale mai mult decât Sfintei Scrtpturt" (lsaia

Pustnicul Cuvântul VI. 6. ..Filocalia" XII. p. 57).

27, Kxistii o unitate de fond între diverse

forme de. revelaie: luate se orienteaz ctre
liristos (Le. 24

T 44). în Care Uumne/eu a re-

concilint lumea cu Sine (2 Cor 5, 19) Cu toate ea
orice Evanghelist este un interpret inspirai ?i c
Tradiia cunoate o mare diversitate de miei preturi,

exist, totui, o identitate de coninut i chiar de
forma intre Noul Testament i Tradiia apostolica:

Am melesc ai ajuns plmi de credin in Dom-
*ul nostrir Care cu adevrat este «din neamul lui

i)avid dup trupn, dar Fiu al tui Dumnezeu dup
OinfU fi puterea lui Dumnezeu, nscut cu ade-
arat din Fecioara, botezai de han

r
iiCQ s se îm-

plineasc de El toat dreptatea». Pe timpul lui

Pliat din Pont t al lui Irod afost pironit cu ad&
* arat pentru noi cu TrupuL din al cruifruct sun-
vil noii âin Patima Lui cea de Dumnezeu fericit,

/a s ridice settWM in veci prin înviere pentru

hi aduna pe sfinii fipe credincioii Lut fie din

ulei, fie din pgâni, intr-tm singur Trup al Btse>

teii Lui. " (S lanul Ignatie. Ctre Sminteai* I, 1-2).

>e aceea, nu se poale spiiue c exist dou i/voa-

TRATAT Ut JKOUKilK DOGMATICA $1 ECI.MKMCÂ

re ale cunoaterii, cci nu exist opoziie intre Iii-

blie i Tradiie. Biblia este Tradiia scrisa; Tradiia

este Biblia trit in Biseric, suflul i inspiraia Du-
hului. Noul Testament s-a creai în Biseric i con-

stituie inima Tradiiei* La e receptarea Credinei
Apostolice de ctre Biseric în Duhul Slnl, adic
pstrarea i explicarea sensului Sfintei Scripturi,

28. Tradiia arc un caracter dinamic i inclusiv.

Continuitatea sau fidelitatea diacronic, pciinaiien*

t coexista cu diversitatea sincronic, istoric, con-
textuala. De pild, Bisericile locale au avut diferi Ic

liste de cri canonice. Iar s fie socotite, din cau-
za aceasta, eretice sau sectare. în exegeza patris-

tic se afl o mare varietate de expresii, concepte i
opinii legitime, capabile s comunice Adevrul
Evanghelici în diverse medii filozofice, situaii

sociale i culturale. Acestea au fost „receptate" în

msura îd care nu sunt exclusive, adic incompa-
tibile cu Evanghelia sau unele cu altele, Tertuliun

{Contra ereticilor, VII //) arat c erminculica

cretin nu caut un cretinism stoic sau platonic

sau dialectic, in afar de Evanghelie, Hrminia este

o aciune eoexleush a Duhului Sfan, Care con-
duce la lot adevrul in, 16, 16). in care exegetul

Tace experiena Hvanghclistului: revelaie, inspi-

raie, iluminare.

29. Apastol - l-vanghelist - exeget; aceeai in-

spiraie: tt A avut foarte mare lips Sfanul Petru,
fruntaul Apostolilor, de o descoperire cu privire
la neamuri. Cci el nu tia c nu este nici o deo-
sebire intre tierea împrejur fi netierea împrejur
în priv/nfa credtnfii. Nu $tiu

t adu a. limpede c
Domnul a spus ^ fie învate neamurile.Jr s
mai fie obligate la slujirea dinafar a legii pân
ce nu t-a artat prin descoperire taina sfatului

Su ascuns* Abia aceatta /-« convins, prin sim-
bolul pânzâtnrii. c barul Duhului Sfânt sed i
neamurilor, ca i lui numai prin credin i deci

în Ilrtstos rut este deosebire între iudeu i etttu

Dar nici Apostolii din Ierusalim n-au tiut de
aceasta Dtr aceea s au deosebit de el. pân ce
au ajtat i ei bogia cea ascuns a milostivirii

dumnezeieti cu privire la toi oamenii (F.A, W
t

II; II\ 1$), Cci harul propovduirti aducea a
via/ dumnezeiasc i o slujire nou, deosebit
de cea o Legti i o învtur a sufletului care ii

faces se elibereze de bunvoie t din proprie ho-
trâre de trup, precum i o natere mai dumne-
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zeiascu din alt izvor. Dar tocmai din aceast pri

cum cei încredinai cu slujba propovduiii aveau

lips (a tot cuvântul de învtura Celui Cure i-a

trimis. Ba. duca nu par cuiva nuu scrupulos decât

trebuie, fiecare cuvânt ui poruncii dumnezeieti

avea trebuina de o învtur i de o descoperire

canrs-i hotrasc modul în care trebuie împlinit.

Cci nu se afl nicidecum cineva care s cu-

noasc modul de aplicare al vreunui cuvânt, fr
descoperirea Ce/ut Care a grit acest cuvnL $tk

iod-o aceasta yi vestitul Petru, dup ce aprtmit de

la Domnul porunca propovdutrit intre neamuri,

nu a pornit la lucru* ci a ateptat s jie învat
modul de aplicare al poruncii de câtre Cel Care a

dat porunca" (Maxim Mrturisitorul Rspunsuri

uttre Tatasie< 27
:
.Jilocalia" III, pp. 100-101).

Recapitulare

în experiena recent, cretinii au Invitai c
Tradiia primita este o Tradiie transmisa- dur si de

transmis. Fn comport, mai întâi, un clement de

pstrare i de aprare a credinei ce S-H primit.

Este vorba de fidelitatea Tala de evenimentele re-

velatoare constitutive din istoria cretinismului.

cnd Biserica a luat hotrau definitive ecume-

nice privind canonul Scripturii ji regula credinei

|F.A. 15. 28-29h Se poate vorbi de Iradiie apos-

tolic, umcâ în coninutul ei. deoarece Biserica c

Zidita pe temelia Apostolilor (Ele». 2. 20); de tra-

diia canonului Bibliei, ceea ce înseamn c cre-

tinismul este „dup Scripturi**: de tradiia ecume-

nic, conciliar, adic de motenirea sinoadelor

ecumenice (325-787). care au stabilit doctrinei^

cretine eseniale.

• în ai doilea rând, este vorba de ..receptare^

Tradiiei, adic de aproprierea i de actualizarea

de ctre fiecare generaie, potrivit cu propria ci
*

elegere. cultur >i etos. Uneori* aceaslâ reccpll

se face intf-un context de confruntare, lle in sâni

Bisericii, lle in afar* înlre diferite interpretrii

limbi i culturi. De pilda. Tradiia apustolic, in iitj

llnirea cu o culturii greco-roman. diferita de c<

biblic, iudaic. Tradiia nu este o pstrare pas»

a dogmelor, ci o dezvoltare i o adâncire a acesic

ra, inând seama de experiena aciual a Biserici

• în al treilea rnd. Tradiia primil trebuie

lle Iransmîsâ mai departe. In acest proces, 1 radii

pnale s fie inlerprelal eronat sau poates fie pr

/ental în forme ce aparin altor epoci. Fa irehu^

s fie. in aceste cazuri, dezlegat de orice re* tril

lie, ca* astfel, s lie redat generaiei contemp*

rane i viitoare» ca propria lor Tradiie. Tradra

leag, astfel. Biserica nu numai de trecut ci i dl

viitor. Cretinii .sunt chemai nu numai s pirea
ceea ce au primit, ci i sn asimileze in viaa lor Tn

dilia reullU $i s transmil allum experiena lor.]

• In al patrulea rând, tradiia, ca exegeza

mineuhe. înseamn i regsirea a ceea ce s-a pi<

dut. pentru ca astfel s devin un element unillt

tor al Bisericii universale vâ/utc. Tcrlulian eik

exemplul femeii care a gsit drahma, din cfll

/cec. pe care o pierduse. Aceust parabola pn;

azi numele de consens ecumenic, sub Ibrm
convergene teologice comune (Botez, Euharif

i Preoie), pe calea refacerii „comunitii ce

ciliarc"
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VIIL Dogmele sinoadelor ecumenice

Sinoadele ecumenice apar în secolul IV, ea
form extraordinara de aplicare a conciliariifiii

episeopilur Iu disputele interne ale Bisericii, larii a
face apel la instituiile publice. Intervenia politic

m sfera Bisericii, mai mull pentru <i salva unitatea

imperiului, se vede in aceea cS, uneori, deciziile

sinodale erau conllrmate ca legi imperiale (i im-

puse chiar cu lorsi).

I. Cele mai importante surse scrise ale doc-

trinei ortodoxe le consiituie dogmele sinoadelor

ecumenice.

Sinodul 1 ecumenic (Nieeea, 325) a compus
prima parte a Crezului, în care se definete divini-

taica Fiului lui Dumnezeu întrupai. Sinodul s-u

pronunat împotriva ere/iei (susinut de preotul

Arie din Alexandria, Egipt) dup cSTe hui ar ti

mai mic, adic subordonat Tatlui, cea dintâi din-

tre creaturile superioare. Sinodul declara câ Fiul

este de o Gui (în grecete humuoiisîns), consub-
stanial cu Tall, înlnieât cele trei Persoane ale

Treimii au o fiin, o Dumnezeire unic, neîm-
prli'* Crezul face deosebire între crearea lumii

în linip i spaiu de ctre Dumne/eu Tall i na-
terca venic a Fiului din Total, fiul fiind ttns
cur iar nufcut" Arie afirma c a fost un timp
când Fiul mi era.

Sinodul al Il-lcu ecumenic (Constantinnpol.

381) a scris pârlea a doua a C rezului in care se de-

finete divinitatea Duhului Sfânt,Sinodul dezbate

cele dou doctrine neonodoxe ale timpului: cea a

lui Macedonie* care nega deplina Dumnezeire a

Duhului SlnL >i cea a lui Apolinaric* care nega
prezena sufletului raional în lisus Hristos. Sino-

dul alîrma c Duhul Sfan „este indrinat i slvu
hnpreuttai Tatl fi cu Fiul", ea Fiul S-uînlnipal

de fa Duhul Sfânt .i din Fecioara Xfaria". Uni-
tatea absolut a Persoanelor cslc inseparabil de
diversiunea F or absolut. Sinodul completeaz,
deci crezul de la Nieeea cu învtura despre Du-
dul Slant >i despre Biseric. Rl înlroduce concep-

ia eshalologtc <sau linear) despre timp: „atept
tiaa care va s vittâ *\ ui locul concepiei ciclice,

cure susinea gresii întoarcerea etern. Potrivit

sinoadelor ulterioare, nimnui nu-i este în&âduil s
propun o credinlâ diferit sau s compun alt

ere/, dccl cel cunoscut sub numele de tt nicea-
cnnstantinapolium *

Sinodul al Hl-lea ecumenic (Kfes, 431) se

line contra lui Nestorie. episcop de Constantino-
pol, care învac în Hristos exist dou persoane

corespunztoare cu cele dou lin ale Sale. uman
i divin. Sinodul definete dogma despre unirea

celor doua liri în Persoana unic, preexistent în-

truprii, a Fiului. Sinodul înva c Mria, mama
lui lisus. nu este maica trupului sau „Nsctoare
de Hristos". cum susinea Nestorie, deoarece lisus

Hristos nu are e\islcn| in Sine, in afar de per-
san, iar persoana esle Cuvântul venic, pre-

existent. Cuvântul i-a ipostaziat in persoana Sa
divin Urca noastr pe care a luat-o din Maica
Domnului care n nscut nu singur ipostas in dou
firi. pe Dumne/eu Cel Ce S-a întrupat, de aceea ca

este numit pe drepl „Nsctoare de Dumnezeu'
(Theolukos).

Sinodul al IV-lea ecumenic iCalccrfon. 451

)

se ine contra monoli/ismului, erezie care iragmea
efl llrisios nu arc dccl o singur fire sau natur,
cea dumnezeiasc, trupul uman tlind luat în

aparen. Sinodul allrmâ c în lisus Hristos exista

dou firi depline (sau naturi) - cea dumnezeiasc i
cea omeneasc - unite într-o singur persoan (sau
iposlas). Persoana (ipostasul) în care sunt unilc

cele dou firi este Persoana Cuvântului venic.

Firea Sa uman nu are ipnstasul ei propriu, dis-

tinct, ci esle asumat (enipostaziatâ) în persoana
divina a Fiului. Cele dou firi sunt unite într-o

singura Persoan. Iar confuzie, nici schimbare.

Iar împrire, nici separare.

Sinodul al V-lea ecumenic (Consta ntinopol,
553) se pronun împotriva unor teologi influenai
de monofizism i de nc*toriuniam i pentru „unirea

ipostaticâ*\ afirmând eu Hristos pstreaz cele

dou firi, chiar dup ce unirea mastora, înlr-un

singur ipostas, a avut loc. Pe Cruce. „Unul din
Treime", Cuvântul, a suferit în trup, dar nu
Dumnezeirea a suferit in trup ^au Dumnezeu a

suferii prin trup.

Sinodul al Vl-lca ecumenic (ConstanlinupoL
fiSO-tiNI ) recunoate. împotriva ereziei monoici is-

mului (n singur voin), c în lisus Hristos exist
dou vnin|e naturale i dou lucrri, corespunzn-
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(oare celor doua firi, dar voina Sa uman con-

cur in mod perfect cu cea dumnezeiasc* fiind

pe deplin îndumnezeita. Persoana (sau [potaul)
Fiului nu esle echivalenta cu contiina care este o
proprietate a Urii umane.

Sinodul :il VII-lea ecumenic fNiccea, 787)

condamna iconoclasmul, erezie cure respingea
venerarea icoanelor, sub pretextul c ar li idolatrie.

Sinodul afirm c icoana nu este o imagine a lui

Dumnezeu cel nevi/ui, ceea ee ar însemna idola-

trie, ci a Cuvântului lui Dumne/eu înlrupal. Teo-

logia icoanelor, deci, afirm realitatea istorica a

întruprii lui Dumnezeu i recunoate valoarea

proprie a umanitii îndumnezeite a Fiului. Se face

o distincie clar intre adorare (latriul, care se CU*

vine lui Dumnezeu, i cultul degenerare [profita

iicm*I, care se cuvine sfinilor. In cultul icoanelor,

nu materialul este venerat, ci persoana repre/cnlal

pe icoana, recunoscuta dup numele scris pe ea.

2» Sinoadele ecumenice nu s-au pronunat in

mod solemn, decât in ca/uri excepionale, ,>i nu
asupra tuturor învaturilor cretine pstrate de
Biseric. Mie s-au oprit la tc/cle care erau alterate

de ere/ii, concenlrându-se asupra doctrinei co-

mune, obligatorie pentru unitatea Bisericii univer-

sale. apte sinoade au fost acceptate ca ecumenice
de întreaga Biseric, de aceea definiiile lor se

numesc dogme, fiind expresii autentice i esen-

iale ale doctrinei cretine. Iar de care nici identi-

tatea cretinului, nici unitatea Bisericii nu pol lî

recunoscute.

Dup anul 787, nu s-au mai Unul sinoade ecu-

menice, ale întregii Ltiicrici universale. Desprin-

derea Bisericilor vcehi-orieutalc, care apreau c
favorizeaz oionofizismul. dup sinodul de Ia Cal-

cedou, apoi, separarea Bisericii Romano-Caloliec
(în 1054) au fost obstacole serioase împomva con-
tinurii practicii sinodale In nivel ecumenic. Cu
toate acestea. Tradiia ortodox s-a pstrat i a

continuat nu ca o norma obiectiva, exterioar
Bisericii, ci ca o continuitate in viaa Duhnim
Fxisl o tradiie „primit", stabilita, care formeaz
dogmele pe care Biserica întreag are datoria de a

le pstra ca element de unitate i de integritate.

Dar fiecUC generaie, la timpul >i la locul et are

sarcina de a „traduce* i interpreta aceast Tradiie

comun,
3, în secolul XVII, secol de controverse teo-

logice, apar „mrturisiri de credina" t alctuite

de: Mitrofan Kritupoulos (1625), Petru Movili

(1642), patriarhul Dositei al Ierusalimului (167;

Mrturisirile de credina sau Catehismele sunt*

majoritatea lor, interpretri i parafraze ale Ci
/ului- din nevoia de a orienta dogmatic etica, S|

rilualitatea i misiunea Bisericii într-o anui

epoc i sinmfie. In acest domeniu, de-a lung

secolelor. Bisericile cretine au urmam ilmci

specifice care le-au adus a/i pe poziii distincte,

vergente, asupra a numeroase articole de credin
Interaciunile, încercrile de unire, foarte rare, c<

frunlârile i polcmicile, foarte dese, au scos ui cs

den lacune i deficiene de toate prile. Dato
abseuei îndelungate de dialog între tradiii i
turi s-a uitat „canonul" credinei ecumenice. Faj

tul c acum toate Bisericile din Consiliul hi

menic al Bisericilor recunosc in Cre/ul din 31

esenialul doctrinei apostolice reprezint o bf

pentru refacerea unil|ii lor vzute i penuu
siuneajor comun în lumea de azi-

4, In dogmatica ortodox, exist opinii 31 i[

teze teologice, teologumcne care. neavând când
Ierul de dogm, inlcrpreleaz. totui. într-un set

autentic, anumite învlhiri, având mai depra
nevoie de clarificri i de soluii teologice. Apoi
exist i „dezvoltri teologice" ale doctrinei

credin (didahia), ivite din nevoia de a trata i
a valida teologic înelegerea („inteligena") *i

periena credinei.

S luam, ca prim caz, reflexia Icologic

necesitatea întruprii Fiului lui Dumnezeu, ca
s a îndumne/eirii, a realizrii plenitudinii ontol

gice a omului. Mari prini teologi, ca; Irineu

cea. 202), Atanasic al Alexandriei (f 373), Maxi
Mrturisitorul (f 662) susin c întruparea nu

condiionat, adic nu depinde de intrarea râului

lume, de „cderea" omului, cci alunei ar \'\ cei

relativ accidental. întruparea este necesar în ic<

uomia i în pedagogia lui Dumnezeu ca un aci

unire i de sintez a creaiei cereti eu cea pi
teasca. în trupul îndumnezeit al lui lisus HrisU

mântuirea - indumnezeirea este deja reali/aii

îndumnezeit In viaa lui pmânteasc, trupul Iul

lisus intr în slava deplin la înviere, înlarea'
este transfigurarea loial a umanitii Irupul fund]

purtai de Dumne/eu însui pentru eternitate,

1 >i «etnna „iî/ieâ" a îndumne/eirii. cum a fon
numit aceast îpole/â, prefer s nu însene En
truparca în cronologia rscumprrii i..isforiM

mântuirii")^ ca pe o etap premergtoare a jertfei

J

Jertfa n-ar lî decl o asumare a Trupului muritoi ofl
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lui Dumnezeu. Ciclul caderea-pedeapsa-râsciun*
pararea (ca satisfacerea drepllii lui Dumnezeu) ar

i secundar. Rscumprarea nu e o restaurare ju-

lidtCSf ci o mediaie ontologic ce se produce în

perihorc/a ipostatie. in nucleul divino-umaji al

lui Ilristos. AsiteL ^>mul cel vechi devine omul
cel nou, creaia devine Noua erca|ic în faptul în-

suj al asumrii umanului in iposla/a divinii a

hi ului lui Dumne/cu.
Totui, suni necesare alte clarificri. De pilda:

Iu ce sens umanitatea lui HristoK. din aceeai frfi-

mântfturâ cu impui uman, e loctts de mântuire?

.Comunicarea însuirilor nu este. oare, un rs-
puns prea schematic** " Apoi. lisus IlrLstos „sa
fatt pcat "\ blestem pentru noi, iar pcatul în-

deamn descentrarea umanului, ca i ruptura psî-

hn-sonjatic prin moarte, lisus Ilristos îi asum
umanitatea iu goliciunea ei ontologic, in slare de
cheno/. Cure e raportul cheno/ei ea jertla - a cobo-
t;ii pana la moartea pe cruce (FiL 2. 6-8) - cu clibe-

rarea de pcau cu biruirca morii ) I Cor, 1 5, 26)?

Un alt exemplu ar II teologia chipului i
asemnrii" care este foarte diversa. Ce înseam-
n „dup chip*"* Unii vad chipul, imago Dei< în

întreaga uniuni la le si creaie, dar, mai ales, in su-

veranitatea omului asupra lumii, aliu în libertatea

•<mului, alii definesc omul ca „microcosmos in

wacrocQSmos" (loan Dumuschin). Aljii compar
triada sufletului eu trinitatea (Minte, Cuvânt, Duh).

In general, cvisl un consens câ t dup chip\ se

refer li* întreaga persoana (luip vi sullct). nu la u

parte din ca* Daca „chipul" este flinta polenial
constitutiva si ireductibila a omului, asemnarea
este chipul reali/ai în micarea lui spre îndum-

nezeite. Un alt aume al chipului este „a deveni

Dumnezeu *\ ceea ce presupune natura dinamica a

omului, capacitatea originar de a erele in Dum-
nezeu. In aeeasiâ devenire de la chip la asemnare
s-8 produs cderea. Cu aceasta omul ratea/â vi-

itorul, destinul sau, dar nu distruge natura sa. care

nu c opus lui Dumnezeu, Omul este înc disponi-

bil pentru Dumnezeu, dor mi are suficienta energic

hi rcJanse/e viaa sa spre Dumnc/eu. Aici- inter-

vine harul, care deschide din nou drumul spre

nidumne/eire. Pste indumnezeirea o „devenire

naturala"! Pana acum nu exista o dogm despre

.
compatibilitatea

M
dintre Dumnezeu si om. Dacii

finalitatea omului este „a deveni Dumnezeu**.

atunci in ce fel creaia esle bun. adic voilâ de
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Dumnc/eu în specificitatea, în materialitatea *»i in

forma ci ?

Reflexiile filozofice i teologice asupra anti-

nomiilor dogmei trinitare au condus la noiunea de
..pertlmrez", care percepe fiina lui Dumnc/eu
<lin dou laturi: fiina divina, comun i indivizi-

bil i ipostazele, în cure sub/isl aceast fiinlâ,

Pluralitate unit în Trinitate (nu irilcism). unitate

diversificat îposlatie (nu modalism). Prin analo-

gic, aceleai afirmaii se pol face despre unirea

ipostatica în lisus Ilristos. Sinodul ecumenic de la

Calcedon (451), conirunlal cu crc/iile timpului

(nestoriunismuk Hrislos arc dou naturi, deci, i
doua persoane, divin i uman; monofizitului:

Hrislos are o lingur iposla/. divin, deci. o sin-

gur natura !. a afirmat ca, în Întrupare, iposta/a

particular a l'iului devine suhicclul - purttoarea
iianuii umane, astfel c. în tisus Hrislos nscut în

Belhlecm, exista o Persoan unic si dou nanui.

Aceste naturi (firi) sunt distincte ontologic (Dum-
nezeirea nu Se confund cu umanitatea) i suni

unite frâ confuzie (amestecul celor doua naluri ar

duce la a Lreia nalurni. tnrâ diviziune (separarea

firilor ar dc/ice misterul înlrupârii). Astfel, natura

umana nu cslC dUlrusâ. ci eniposIiUiata. deci

afumata i unita Pcr.srianci divine a lai Hrislos.

Pe de uit parte. îpmlu/u Fiului nu se identifica cu
raiunea, cu voina sau cu alt caracter al naturii

umane, care se pstreaz, lolurji. dup unire.

Aceasta ridic mai multe probleme: una esle

aceea a terminologiei teologice, CA» Irehuic s fie

mereu înnoita. Care ar 11 echivalentul actual al vo-

cabularului trinitarsi tlrî&tologic folosii in secolul

V? Perihore/a. unirea iposiatic ar pulea oare sâ

explice „incontientul", experienele ^paranor-

male*-*, adevrate descoperiri ale psihologici mo-
derne? în ce sens?

Raportul dintre Biblie i Tradiie

5. Intre Hisericilc cretine exist i elemente
comune, care pol constitui o ba/â solid pentru

viitoarele discuii referitoare la aceast lem* De
pUd. autoritatea Sfintei Scripturi este acceptat de
toate Bisericile* Toate confesiunile înva c Sfân-

ta Scriptur este cuvântul lui Dumnc/cu i c Noul
Testament cuprinde mrturia inspirat a faptelor

mântuitoare svâriic de lisus Hrislos. Apoi, Bi-

sericile, sub forma celor trei mari „Tradiii", ac-
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eept c Silina Scriptur trebuies fie îneleag în

contextul credinei Bisericii, al Tradiiei, în ge-

neral. Prin urmare* ele recunosc c Biblia a fost

transmis prin Biserica i c, în aceast transmi-

tere; Tradiia are o ftmc|ie de interpretare.

în line T Bisericile de orice tradiie confesional

recunosc valoarea ecumenica a Simbolului niceo-

owsianiinupohtan, în care nu vd o credin nou.

ci mrturisirea care a preei/at, într-o foriu scurt

i deplin. Credina apostolic.

Poziii confesionale

6. Pentru ecle/iologia ortodoxa, slructurile de

unitate, in primul mileniu, suni structurile sinodale

sau conciliarc care au asigurat unilalea de credin
si de via sacramental. Biserica Romei a fost în-

cadrat in ncesl sistem coneiliar. liind la linie i
egal cu celelalte centre patriarhale tpentarhie),

in rândul crora avea o .JntieUite de onoare
1
*,

deoarece Roma era capitala Imperiului roman
AslfeL comuniuncu tuturor episcapilor este n»H-
/ul în sinod, in care se recunosc unii în Hrisios.

Ei au autoritatea, in baza hirotoniei lor în succe-

siunea aposluliefu s învee credina. Fi garanlea/

continuitatea i coerenta doctrinei cu Tradiia dog-

matica* primit de la Apostoli. Dar episcopii nu

înva separat i independent de Bisericile lor pe

care le reprezint. De aceea, sinodul este apro-

priat i confirmat prin acel sensus fidclium sau

eonsensusccclcsiac. adic harisma întregului corp

cdczidl de a recunoate credina adevrata.

Astfel» dac Bisericile caut s restabileau.!

comuniunea vteutft, aceast unitate de tip eoueiliar

U'ebuie s fte dal ca referin i refcut,
Toate dogmele catolice formulate dup schis-

ma din 1054 au Ibst date» în afar de dialogul cu

Bisericile Ortodoxe, tar consensul unui sinod

ecumenic. Biserica romano-catolic n-a inut sea-

ma de structura conciliar a primului mileniu, blo-

când, astfel* micarea ecumenic. Aceasta metoda
deschide calea pentru a accepta o doctrina ne-

cunoscut, ncateslal de Tradiie SBU pentru a

modifica Crezul ecumenic din 3HI {Filioque}*

7- Dup documentele Conciliului de la Vatican

[ (1870). confirmat de cele ale Conciliului Vatican

fi {1962-1965), doctrina de credin a Bisericii

universale ar i\ in sarcina unui magistcriu al crui

exponent este episcopul de Roma, Orice doctrin

cretin care circul în Hiscric este comentai

formulat $i propus numai de episcopul de RumaJ
care ar fi primit o putere special, ca succesor .ti

lui Petru, de a li pstor universal i de a înva
mori infailibil, în materie de doctrin i de moralfl

In aceasta misiune, pupa are autoritatea CX sesefl

de Ia sine însui), nu ex conumsu eeelesiae Mini
consensul Bisericii).

In scrisoarea enciclic Tt l num Sint (25 rnafl

1995), papa loan Paul al Il-lca consider ea in-1

dispensabil pentru un consens universal, dogn»
despre ..\fagitfertul Biserica, increJiofat papei gm
episcopt/or r/r comuniune cu ci îneles ca resputi-m

sahilitate fi autoritare in numele lui I fnstnspentnm
învarea fi pstrare** < reifiitei ,

Dogma despre primatul de putere i de autor»
tale al episcopului Romei asupra Bisericii unîverfl

sale i despre infailibilitatea pontifului roman lacfl

parte dintr o eeleziologic latina, necunoscut în
Orient Aceast ecleziologie confunda ..structurile!

<lc unitate'
4

ale Bisericii cu primatul episcopului djB
Roma i concepe reconstituirea actual a Bisericii^

prin întoarcerea episcopilor la comuniune cu episj

copul de Roma. Deoarece rolul lut Petra rmân
necesar în Hiscric. c nevuic de un ministerul îr«

care inii episcopii se recunosc unili

s. leza lespre magisrcriul infailibil inerd
dinat pontifului roman, care poate sâ vorheasefl

în numele cpiscopilui >i sa declare cx eathedra <M
doctrin ca revelat de Dumnezeu i învat dofl

HrisloK deci obligatorie pentm credin, nu e^H
acceptat de ortodoci, Aceasta, deoarece ea îmi
parte Biserica în dou: cea care înva t episcopul

>i papai si cea care e învat (laicii) i fiindc refl

Iu/ corpului ccltzial, în totalitatea lui. harisma lin
proprie: aceea de a II trupul lui Hrisios si tcmphfl
Duhului Stant. Non cx eonsensu eeelesiae (adtcfl

Iar consimmântul Bisericii) separ inlcgnldlcfla de 1 Irislos de integritatea lat de Biseric,

Fa de acestea, teologia ortodox cere s ti<fl

recunoscut structura conciliar cure sa pslraj
în Biserica Rsritean, martor unic i garant fljl

tîdelitjii bisericii universale din primul milcniufl

in raport cu Tradiia apostolici

9, Teologia catolic susine c ceea ce e cunS
inut in germene, in Stana Scriptura, trebuie s 1»
dezvoltat in doctrine Astfel, sunt posibile dogii»
uni u se gsesc sub form de alu/ie deci \mM
pliciL in textul biblic sau dogme deduse, derivai
din alte dogme. De pild» dogma primatului papsH
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este exiras din Icxlclc biblice privitoare la au-

toritatea dala de lisus lui Peiru, numai Iui; sau

dogmele despre imaculata eoneeplic i despre

înlarea Fecioarei cu irupul la cer suni deduse

din dogma despre virginitatea perpetu a Fecioarei

Mria, explicit în Lvaughelir Printre ortodoci,

doctrina cretin este. în mod esenial, doctrina

Scripturilor

10. Teologia protestanta. în opoziie eu cea

catolici, nu crede in harisma infailibilitii date

episcopului de Roma (când se exprim cx calhe-

rira), nici îi) autoritatea de sine a tradiiei. Au
(ontatea suprem in materie de credin este Bi-

blia. Tradiia este o surs secundar a credinei >i

nu conine o interpretare indispensabil a cuvântu-

lui lui Dumnezeu. In schimb, testîmonium Spiri-

tul uncii constituie o mrturie de valoare, 1 AJther

a Acceptat* lotui. Simbolul apostolic, cel de la

Niceea i cel atribuit Sfanul Atanasie, De aseme-

nea, recomand consensus Patruui. în msura în

care nu coniravine Scripturii. Pentru ortodoci
atestarea Tradiiei esie un criteriu al doctrinei.

Bibliografic

- Enciclica patriarhilor orientali din ffiJS (vc/i Ioan L Finea, Canoane!** Bisericii Ortodoxe. Sibiu

1993>pp. 529-533):

- Teologia Dogmatici Simbolica^yol, I, 1958, pp- 202-270;

- Patriarhul Sofronieal Ierusalimului (550-638), „Scrisoare Swodatâ (Mrturisirede credina/ cu

tre Patriarhul Sergiue al Consttmtinopoftdui " (trad. N, Pelrescu), în „Ortinloxia". I -2 ( 1996). pp- 15-46.

IX. Doctrina despre Dumnezeu. T/teologia

"EU SUNT CEL CE SUNT"

1. In tcol'ania din rugul care ardea, dar nu se

mistuia, Moise aude vocea lui Dumnezeu: „£u
<unt Dumnezeul prinilor ri, Dumnezeul lui

Awaam, ol lui Jsaac i al lui /acov" (h>. 3, 6).

„Moisetizisciitre Dtmlttotett: ftff& ffw voi duce In

fii tui Israel i le voi spune: Dumnezeulprinilor

voffy i m-a trimis Iu ivi . Dar daca mâ întreab:

Care este numele Luit ce s le spun? Atunci Dum-
nezeu a rspuns lui Moise: Eu sunt Cel Ce sunt

ta s spui fiilor lui Israel: Cel Ce este m-a trimis

la voi" (le. 3, 14-15). Fgo eîmi ho im înseamn
>JGn suni existena absoluta care nu are contrar ne-

jxislena" Fu sunt nu este o esen, substan
italic, ci Cel Ce Se revelea/ ca prexen, la ar-

tare sau în ascuns, dar iimiu Lui este cu totul de

neîneles deoarece Dumnezeirea estefr de înce-

put Sau: C«l Ce Sg d. Se transmite. Cel Ce aduce

lotul „dinuu ncthnâ în fiina , Cel pentru Care
loateies iu exigent (a fi)i la Care toate se întorc.

2* „Dumnezeu ascuns" (Îs. 45, 1 5)t dar mereu
pre/enu numele Lui este inefabil. Poporul nu pro-

nun numele lui Dumnc/eu (YHWH - Iahvc),

Dumne/eu Tatl (Theos), care este înlocuil cu ti-

tlul de Adonai - Kyritvs - Domnul, care va li alrihuil

i lui lisus. Dup adorarea vielului de aur * le, Ks),

Moise li cere lui Dumnc/eu s apar în mijlocul

poporului, ca acesta s vad slava Sa: „Fu voi

trecepe dinaintea ta toat slava Xfeat vot rosti nu-

mele lut Iahve înaintea ta< ... Faa Mea ins nu \ei

putea s-o vezi. c nu poate vedea omulfata Mea ft

sâ triasc' (lâf, 33. iy*20>. „Atunci a czut \foi-

se îndat lapmânt i s-a închinat lui Dumnezeu,
zicând: ™De am ajlat hunvotn in ochii Tl

t

Stpâne, s mearg Stpânul in mijlocul nostru,

cci poporul acesta e îndrtnic: dat\ iart ne-

legiuni/e noastre jt pcatele fi ne fa otOf&tirea

afy*'* (le. 34, 8-9). „Nume nun pfesus de nume
(Filip, 2, 9). PwtmeZeu are un nume. .Eu sunt

Cel Ce sunt (le, 3, 14|. lisus poart acelai nu-

me: M Cml vefi ridica pe Fiul Omului, atuna vei
cunoate c La sunt ' (In. 8. 2S),

fii
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3, „Cred inir Unul Dumnezeu Tatl Atoti-
itorut\ Cea dintâi allrniaic cretin esle aceea

d»prc existena lui Dumnezeu. Dumnezeu unic,

Care are cauza în Sine i prin Sine, Care line în

Mala creaia vzut i ucvzuta, tar de Care unul

ar cdea iu nefiina, hxisl un singur Dumnezeu
<k. 3, 14;Dcul6, 4;Mc. 12, 19), principiu unic
care n-are fiin in altceva, tar început, infimi.

Credina într-un Dumnezeu urne (monoteism! esle

comun multor religii, care recunosc o cauz
sacr, personal, a vieii.

4- Contra Iui Mareiun. Biserica a respins ideea

despre doi dumnezei, unul a! Profeilor i altul al

lui Hristos. Fa a corectul tendina iudaic, mo-
noteista* care reinea numai unicitalea lui Dum-
nezeu* Ea a combtui i politeismul care confunda
Creatorul eu creaia. Principiul Irinilar; o singura

fiin care subzist ca ircî persoane distincte, care

se afl îu permanent micare, coerenta i aciune
uncie cu altele, având principiul unic (monarhia)

în Tatl: Fiul. pnn mistere. Duhul* prin purcedem»

Principiul iconomic: la mântuirea oamenilor lu-

creaz Slîinta Treime, dar ..urzitorul nemijlocit

este Cuvântul, nu numai cât a trit pe pmânt
i S-a jertfit ca sa ridice pcatele hunii, ci }/ de

atunci pân va fi lumea, atâta timp cât va mai
purtaJirea noastr omeneasc, prin care S-afîicut

mijlocitor ctre Dumnezeu " (N. Cahasila, Viata in

I/nstosAlLAl
5- In dogmatica patristic se face o distincie

intre Ideologia, adic învtura despre fiinlu lui

Dumuc/cu in Sine sau Dumnezeirea substanial
comun Mior trei Persoane, despre relaiile ipos-

tatice uitratrcimice i oikonomia, adic învtura
despre Revelaia y opera Sa personala în creaie i
în istorie, despre întruparea i Rscumprarea lu-

crate de Dumnezeu prin persoana Cuvântului în-

trupat i îd puterea Duhului Slnl. Thcologin * ne
conduce la misterul fiinei Iui Dumnezeu, infinit

i suprafiinial» plenitudine a fiinei >i a perfeci-

unii, liber de orice determinare i relaie. Oikono-
niifl - ne conduce la personalitatea lui Dumnezeu
cel viu. care se manifest i se comunic în acte

revelatoare, in istoria mântuirii (rscumprrii!
dup cdere, realizate prin misiunile ! iutui ?i ale

Duhului Sint. în iitoria poporului Israel >i a Bi-

sericii. Oikonomia este lama myslerion) voii

Sale, conceput înainte de crearea lumii, ca loale

s fie reunite în Hrislos (Hfes.l. 9«tQ)* Ha desco-

per misterul vieii lui Dumnezeu, thculo^ia, iar

aceasta ilumineaz opera divin i înelegerea ci

oikonoiuia.

6. Care esle limbajul propriu „teologiei", cum
cugetm i cum vorbim despre Dumnezeu? Dio-

nisie Pseudo-Areopagilul. influenat de neo-plaJ
lonism (Produs f 485). spune c Dumnezeu es'Ua

„cauza universal a existenei dep El însui tun

exist, pentru c este dincolo de fiin 1

' {Numeteg
divine, I. I), Transcendena lui Dumnezeu im-

plic via negativa (sau teologia apolatic sau coibl

lemplaia mistic). Vorbim despre Dumnezeu uu|
spunând ceea ce El este (metoda catafatich cil

spunând ceea ce Dumnezeu nu este. nelnlosmd

nici un fel de atribut. fiina Lui ultim nu poale sa
lie descris. „met limitat la imagini/e <*eatet

cci fnsi noiunea de Dumnezeu (Theos) estt

relativ, deoarece se refer la legtura Lui
creaia, nu la misterulfiinei Sale trunscendeniM
adic es&1ja supraesenia/â " {Ierarhia cereasca^

XV, 21. Ceea ce se afirm despre ti vine din nece-
sitatea de a comunica credina c este Dumnezeu*
ea Cel „din Care esle" existena, dar nu i Ce este

Grigorie de Nyssa (t 394) arat c adevrata;!

cunoaterea lui Dumnezeu este de a nu ti cunos-

cut, PI apr dimensiunea npoftitic a slavei di-l

vine, care, lsând la o pane cunoaterea prin nc^
gaie raional - apolitismul, recurge la experit

sau la unirea mistic cu Dumnezeu ca lumin.
7. D. Slniloac pledeaz pentru relaia dina-

mic inlre leologia negativ i cea pozitiva* at

maliv, pentru imhinarca apolitismului cu cata-l

fatismul, dup exemplul lui Maxim Mrturisitorul»]

Teologia pozitiv esle o teologie a finitului, dar*

departe de a exclude infinitul, face posibil ridi-

carea Iu ol. Teologia alîrmativ exprim larâmelt

CC se pol prinde din „fiina" adevrului acunt!

leologia negativ urc contiina c prin cunoa
lerca natural nu s-a terminal cunoaterea ade-

v arului, are evidena misterului inepuizabil, dn<
astfel, asigurri pcnlru cunoaterea viitoare. l|(Vw
socotim potrivit dispreul cu care vorbesc unii

teologi ortodoci de teologia pozitiv Dac lume
i Scriptura sunt revelaiunile tui Dumnezeu. htr\

ele ne spun ceva pozitiv despre El, evident

teologia pozitiv ii arc drepturile ei. . Este df6l

c teologia pozitiv este o teologie a finitului. dar
t

\

departe de a exclude infinitul, face posibila ridica-]

rea spre el. " [Spiritualitatea ortodox, p. 205]

8. Dumnc/eu nu e**lc o esen static, tmper-j

fional: . V« topirea in esen impersonal, nu o
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supunere sub u/l dumnezeu -despot monopersonat,

care ne fine iipe nai desprii fi in lupta de do-
minare a unuia asupra altuia, sunt inta spre cur?

se cere inima omeneasca, ci amtunicareu eter-

na intre noi, adpat ta nesfârit de izwrul etern

al comuniunii, care e Sfânta Treime. Persoana
uman este creat dup chipul unei comuniuni
supreme de persoane divine, de aceea tffii comu-
niunea Intre persoan i persoana st viaa per-

soanei»" Aceast comuniune vibreaz de libertate

fi de comunicare: ><G lume Jarâ persoane libere

nu ar maifi o lume creat de un Dumnezeu liber,

ci o lume emanata in sens panteist dintr-o esen
nelibera, lipsit desens»

4

\ (D.Stniluae, Comen-
tariu la viaa hi Moise, p. 93),

9, în Dumnezeu Care Se d. Se transmite, ni-

mic nu e impersonal, lotul c personal i relaional

In secolul XIV, o disput s-a ivii la Bizan despre
isihasm (de Iu Itcychia = linite, tcere, solitu-

dine)* Isihastnul este o metod care preconizeaz
concentrarea minii - cugetul Iu Dumnezeu in mi-

ma i invocarea neîncetat a numelui lui Iisus),

In discuiile cu teologii Varlaam de Calnbria >i cu
Akyiidinus despre natura luminii laborice pe care

o vedeau isihatii, Grigorie Paianta (1296-1359)

face distincie intre fiina sau esena divin, necre-

at, neschimbtoare, necuprins, inexprimabila i
energiile divine necreate, adic „ieirile** sau lu-

crrile prin care Dumne/eu Cel viu Se comunica.

Se Ias împrtit. îndumne/cicle. Teologii latini,

sub pretextul c natura divin este simpl, necom-
pus i neîmprit, spuneau c harul esle energia.

energia supranatural* dar creat, care x-a adugat
naturii pure. czute, tar han Cirigorie Palama
arat c trebuie sâ fie contemplate in Dumnezeu,
împreun i iu acelai timp. atât Dumnezeirea in-

accesibil, cat i „cele din jurul fiinei" prin care

devine participabih lucrare ueereal, nedesprit
de Ilin, dar deosebit de aceasta. Cnd se zice „o
Dumnezeire" se afirma toate câte sunt in Dumne-
zeu, deci t fiina $i lucrarea, care exist deodat
eu Persoanele ireimice.

1 0- Doctrina despre eucrgiilc necreate esle pnv
prie Tradiiei ortodoxe rsritene. Având temei
biblic (II Pt. I, 4). aceast doctrin st Ia ba/a
concepiei despre îndiimnezeirea omului (thensis)

i transfigurarea creaiei. Palamismul a pus in evi-

den dou metode teologice divergente; pe de o
parte, subsrantialjsmul scolutlc (supranaturalul

peste natural», pe de alt parte, personalismul pa-
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trîstic (natura este transfigurat, subiectivi/ala).

Aceste meiode s-au repercutat asupra multor ca-

pitole ale dogmaticii, in special, asupra soteriolo-

giei i teologiei sacramentale.

11. Distincia dinlre esen, iposias, energii nu
înseamn cmanaionism sau modalism, Cci nu
exist analogia entis între Dumnezeu i creaie,

între Creator i creatur. Cirigorie Teologul vor-

bete de distana (diastema) fundamental dintre

dou naluri diferite. Originea i existena creaiei

depind de Creator, de voina Sa creatoare» care a
tras-o din neant. Ea are un început in timp i în

spaiu, deci expus evoluiei, schimbrii, dispariiei.

Natura divin are îns originea în Sine, nu e su-

pus temporalitih ci, plenitudinii transcedente.

Prin urmare. Dumne/cu nu Se Ias spaializat,

locali/al. limitat la un loc. Teologia nu-I. poate

obiectiva pe Dumne/cu, nu poale s-L insereze

in sfera imanentei, in sens panteisl sau idolatru.

Chiar misticii, care fac experiena infailibil a glo-

rificrii, nu aiing în mod obiectiv, concret, fiina i
perfeciunea I.ui absolut (In. t, 18; I fim. 6 T 16;

Ki lip. 4, 7; Rom. II* 33), Numai inlîniiatea t
incomprehensibili taica apufalic pot li înelese.

nu fiina lui Dumnezeu, lr Cel Ce singur are ne-
murire l locuiete in tunrin neapropiat, Celpe
Care nimeni dintre oameni nu L-a vzut i nici

nu puate s-L vad" (I Tini. 6, Ift). In fond. „cu-
noaterea c Dumnezeu nu poate fi cunoscut e si

ea o cunoatere. Fa implic u maturizare a spiri-

tului uman,. Chiar infinitatea it arat pe Dum-
nezeu va nepatndfi cuprins cu nuntea, ca fiind

mister mai presus de cuprinderea noastr, E o
cunotin in necunoatere " (D. Stniloae. Not
Ia Ambigua, p. 206).

12* Nevoit s dc/volle i su explice afirmaiile

biblice inlr un anumit mediu cultural i filozofic.

Biserica s-a folosit de o terminologie „din afar",
dar cu sensul biblic cretin, Astfel: Dumnezeirea
<niNj.ii este esena comun a Treimii; ousia este

transcendent; energia fia singular) înseamn
modul de revelaie i de aciune a lui Dumne/cu in

lume: energiile {la plural) sunt manifestri ima-

nente care urmea/ dup nusia; firea sau natura

i physis
!
este realitatea care constituie o persoan;

persoana sau ipostasul {hypostusis) esle subiectul

care posed i asum, m mod individual, aceeai
natur; idiomele ipostatice(idiomatui sunt carac-

teristicile sau însuirile personale ale iposlasului.
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Sensul acestor termeni n-a fost totdeauna clar, de

unde. controverse yi conftizii inutile.

13. „Pe Dumnezeu niment niciodat nu L-u

vzut* (In, 1, 18). Nu exist similaritate între

Dumne/eu i om. între necreat si creai (analogia

entis). Dumne/cu în natura Sn absolut, apolinic,

neapropiatâ* nu poale II exprimat în limbaj reli-

gios, ua cum ar vrea teologia catalatic. afirma-

tiv, pozitiv. Înc nu s-a aliat expresia capabil sa

Iaca aumscul esena ..te/ut Ce este" (le. 3. II*

Astfel, cunoaterea teologic ignoxis) este o ieire

misterioas din planul cunoaterii naturale* care

arc Umilele i constrângerile ei raionale, ce nu
pol fi depite, este o transcendere spre infinit,

nuntea Uuându-$e libert si disponibila pentru co-

muniunea cu Dumnezeu. Care Iii însui Se las

impârlaibil. Rolul cretinului este de u înltura

Iul ceea ce poale împiedica aceast unificare, când

mintea se VB udihni de parcursul ei nutural. Apolo-

getica pretinde c. cei care lac apel la instana

raiunii. Ibrtund anumite argumente logice, vor

crede. Apofalismul - pe msur ce Dumne/eu e
cunoscut I 'I Se Tace necunoscut - nu înseamn c
Revelaia divina esLe neverificabila. Biblia nu

epui/ea/ Revelaia, dar vorbete de teutonii, de
evenimente revelatoare, artri obiective, istorice,

lisus Hrislos înviat nu s-a pre/cntal nici la PilaL

nici la arhiereu, ca s nu fac demonstraie cu pu-

lerea Lui, dar S-a artat, discret. Apostolilor,

14. Trebuie afirmate* în acelai timp. trans-

cendena apolinic a lui Dumne/eu:" „Jmi plec
genunchii înaintea Tatlui Domnului nostru lisus

llristos. ." (Efea- 3, 14) i imanena Sa. bl Care

este originea i msura tuturor. Se apleac, eu

dragoste printeasc yi matern» lat de lapturile

Sale: „Dup cum mama îi mngâie fiul >i Iu va

voi mâimia pe voi i voi vei fi mângâiai iu

Ierusalim/* (ÎS* 66» 13:49, 15). Transcemle totului

umple tonii

;

Care este peste Urate l prin toate

i hnnt to{i" (Efcs. 4, 6), Sau: „Dintru început

fn
r Doamne, pmântul l-ai întemeiat i lactat

mâinilor Tale suni cerurile. Acelea vor pieri
t
iar

Iu W7 rmâne ii fofi ca a haina se vor invectti

Dar Tu acelai eti i anii lâi na se vor împtt-

tina (IV tOI, 26-28). ,.Mâinile** sunt Fiul. prin

Care lalL Creatorul lumii fDetit 32. 4|, a adus

lumea in fiin i Duhul Slant. Principiul activ al

creaiei (Fac. I» 2>,

De aceea se poale spune eâ . .Dumnezeirea nu e

nici descoperit, darnici ascuns în întregime**. Cu

alte cuvinte, tim „c este*' din lucrarea Sa, dar]

nu tim ..ce este*' în fiina Sa. MC este" e un fapq

care s-a descoperit lmurit, dar ce este acest ..este"
1

e un lucru ascuns. Dumnezeu este de nesfârit

ori nesfârit, mai presus de tot ce este (Calist Ca-]

lafygioluL Despre viafa contemplativ* 41. „Ki

localiu". V6L8, p. 452).

Fiina i atributele lui Dumnezeu

15- Dumne/eut de Caro vorbete Biblia nu
lipsii de fiina, nominal, netpostatîc sau Irapen

nai. Dumnezeu Se cunoate pe Sine însui dinj

fiina Sa i le cunoate i pe cele iaeule de EL dii

înelepciunea Sa, prin care a lacul toate. Omul!
nu-T. cunoate cum Se cunoate FI pe Sine Dunvi
nezeu poate II cunoscut prin cele din junii LuiJ
dar nu în ceea ce este Ft însui. De aceea „Mol
drept este a-I zice Necuprinsul, Cel fard arm,
Cel ca neputina de tlmcit si câte nu se pat

tlmaci. Cuci este mai presus de minte i de în-

elegere st numai Stei îi este cunoscut, un Dwib*

nezeu in trei ipostasun, /ar de început, (ar de

sfârii, suprahun i supraludut Cele ce se iu
despre LI de ctre dumnzeutsca Scriptura se zii

dittfr-o trebuin de neocolit, ca s cunoatem a
este Dumnezeu, dar fUt $f Ce este, fiind necuprinl

de toat firea cuvânttoare i înelegtoare
<
Petru Damaschîn. învturi duhovniceti* MF|

calia
w

. vnl.S.p. 112).

16. L uii spun c lpKinle exist dimpreun ci

Dumnezeu din veci: J.Jinii. spunândc Janta Iu

erorilor exist împreuna cu Dumnezeu dat

;/ ca numai calitile din paulfiinei le au de
FI. susineau c fiina nu are nimic contrariu i\
cnntradicia este numai intre caliti. Voi, ftisi

zfcem c numaifiina dumnezeiasc nu are nin

contrar, cafiind venica t infinita 51 drutnd i
tOra wnicia. 1'intfa lucrurilor, ins. are contrat

ei neexistena Deci. st hi puterea Celui Ce est

CU adevrat ca ea s existe de-a pururi saus ni

eXiSte Da*\ fiindc Lui nu~ipan ru de daruri!^

Sale. ea va exista \enic }t va fi susinut prin

puterea Lui atorUtoare, chiar dac are uimii

contraria ei, cum t-a zis. ca una ce a fost adus
existettâ din neexittent i *tâ in voia I ai efl ea si

fie saus nufie.
Precum râul este lipsa hinr/ui i netiina,

90 cunotinei, tot aa i neexisteuu este lip
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existenei: fifar nu fl existenei ceiel adevrate i
proprii, câci aceea nu are nimic contrariu, ci, a
celei ce exist prm împrtire de existena CM
adevrat. Lipsa celor dintâi atârn de voina
lptarilor: a celei de-a doua. atârna de voina
Fctorului, Care vrea. ias, pentru buntatea
Sa* ca fpturile s existe venic i venic s aib
parte de binefacerile Lui

u (Maxim Mrturisitorul.

Capete despre draaste. III, 28-29. „Filoeulid".

voL2.pp. S2-N3>.

17. Numele lui Dumnc/cu: - O Ilicos, Dcus -

este menionai frecvent în Noul Icslamenl. De
pilda:

tiCli noi este Dumnezeu" |Mt. !, 23); ti fn-

ceputul fpturii, pe care a ztdit-o Dumnezeu " (Mc.
13, 19): adevrul pe care f-ant uuztt de la

Dumnezeu ' ( In. 8, 40); t . Fapte/e minunate ale lui

Dumnezeu' (F*A. 2, II); „ t\
r
u cei ev aud Legea

sunt drep(i la Dumnezeu** (RoiA. 2, 13),

Acest nume illteos) esle Irarius i explicai prin

alte nume iu plural), care se refera Li atributele IV

idci ;ti existenei lui Dumnezeu, adic, la proprie-

ti « se constat i se vSd în lucrarea creatoare,

proniuloure ii rscumprtoare a tui Dumnezeu.
Prin acestea* Dumnezeu Se apleac ..in aiura" $i

Se manifcsld ea fiin personal, potrivit cu .starea

omului. Atributele se concretizeaz prin energiile

*au lucrrile neereaie în care Dumnezeu Se lu-

boaru >i intra în comuniune cu omul i cu creaia.

Atributele sunt „numele" lui Dumnezeu (îs* 45),

eu toate câ „este cu neputin s te gseasc in

lume o imagine carex exemplifice în ea însi, in

chip exact, modul de existen al Sfintei Trrimi"

(lOan Diimuschin* Dogtnatica, I
T
8, tradeit, p27l

SiTuiia Scriptur folosete adesea, pentru a descrie

atributele proprii lui Dunuuveu i lucrurile Sale tu

afar de fiina Sa. faculti ii însuiri împrumutate
de la oameni (antropomorfism). Dar nu trebuie sî

se alrihuic lui Dumnezeu ceea ce aparine fiinelor

create i s se Creeze* astfel, o imagine falsa despre

EL Orice reprezentare, umne sau imagine despre

Dumne/eu, care L-ar identifica, cu firea creat,
este o idolatrie.

18. Astfel, Dumnezeu este Duh. adic fiina

vie, personala, netrupeasc $i nemateriala, care

esle însui suflul vieii umane. „Cci in El trimi
nemicm i suntem " (F*A« 1 7. 28). lisus Hristns

însui mrturisete c: *JJuh Dumnezeu este i cei

ce Ise închin trebuies I se inchinc bl duh i in

adevr" |Ul 4, 24 K Iii esle „Dumnezeu cel viu"

(Ier. 10, 1UK principiul venic i fora vieii. Cel

IWAIAT m TF-ULUCIC DOGMATICA l KCl\U MC -%

Care ine in existena mat sudarea: ^ua-vei
duhul lor i se vor sfâri i in rân Se vor în-

toarce. Trimite-vei Duhul Tu i se vor zidi i vei

înnoifaa pmântului'* (Ps. 103, 3(1-31).

Dumnc/eu nu primete existena din afara, nu
o are prin participare, de aceea, fiina Sa, nefiind

adus la existen din neexislen, nu are nimic

eunlrar: „Pe cât de departe sunt cerurtfe de ta

pâmnt. aa de departe sunt cile Mele de cile
yaastrs i cugetele Mele de cugetele voastre "

( îs.

55, 9), Dei esle creatorul fpturilor, Dumnc/cu
esle absolul diferit de oui, dup fiina Sa spiritual,

omul fund cotupus din trup i din sullct creai,

,

£u
sunt Dumnezeu atotputernic p nu SuM um

m
* (Os*

11» 9). dumnezeu nu-ico omul' (Num. 23. 19),

Iu raport cu fiinele i cu fpturile. El este „ Cela-

lalt'\ Care nu are nici o asemnare: „ Cu cine vet
asemna voi pe Cel Preaputernic i unde vei gxi
a/tul asemenea Lui. . Cu cineM asemnai VOI

casfiu asemenea, sicefSntul" (îs. 40, ÎS i 25 j.

19. Dumnezeu este vewlc atotprezent i atot-

puternic. Venicia Iui Duraflezeu i^rata ea EI nu arc

nici început sau oricine, i nici sfârita! existenei

Sule. El c<te Jnceputul ' venic (Fac. I
T

I: In. I,

I». „Cel dintâii Cel de pe urm" ls. 41, 4, 44.

6). Dumnc/cu este mai presus decât venicia. în

raport cu fiinele i cu lucrrile create. El nu este

circumscris în timp i în spaiu, El este în toate i
in afar de toate, nefiind supus legilor firii si ale

devenirii: „Dumnezeu. Care a fcut lumeai toate

afle ce sunt în ea, Acestafund Domnul c eru/ui i
uf pmântului, nu locuiete in temple fcute de
nuhm" (F«A. 17

T
24). Prin vom Sa. Dumnezeu

Aloiiiiorul creeaz, în afar de FK lumea i, odat
cu aceasta, micarea i timpul. Existena uman
istorica nu eman din existena venic a Iui

Diiumezeu. „Domnul este numele Lui" (Amos 9,

6>. de aceea, mmeni nu se poate ascunde de fata

Lui: .. undem rtsrf duce de la Duhul Tu i de la

iaa Ta, unde voi fugi? Dem vai sui in cer, Iu
acolo eti. De m voi pogon in iad, defa eti.

De w/ lua aripile mele de dinuneaf i de mâ voi

ttesa la marginile mani. t acolo mânu Ta m
va povuîim va (ine dreapta Tu" (Ps. 138,
7-10: Ier. 23,2-1)

Dac adâncul fiinei Sale nu poate i\ pâu un v

tolusi, noi putem cunoate „cete din juruf Lui*\ II

putem între/ari eu mintea pe Dumnezeu, din lu-

crrile Sale (Rom. 1, 20), Aadar, creaia, provi-

dena sunt cile prin care cunoatem, ca prin ni$lc
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oglinzi i in parte, cxislenu i însuirile lui Dum-
nezeu.

20. „Dumnezeu este iubire:' (I In. 4, 8, 16},

Dumnezeu este. în liinla Sa dumnezeiasc i
venic» iubirea însi, în cuvintele: „Dumnezeu
este iubire'\ Apostolul luan re/um toat reve-

laia Noului Testament. Iubirea este însui numele
Iui Dumnezeu: „lahve. Iahve. Dumnezeu, iubitor

de oameni, mi/ostii. mdelun-rbdâtor, plin de
indurarei de dreptate " (le. 34, 6). lubireu arut
gradul în eare Dumne/eu i-a descoperii propria

Sa intimitate, arat adnncttl comuniunii Sale eu
oamenii. De aceea, din partea erclimlor, iubirea

este starea de a fi unit cu Dumnezeu intr-o de-

svârit apropiere personal.

Numai un Dumne/eu Care este în Sine iubire

suprem i venic subzist ea Treime. Iubirea este

eea care pstrea/ în Dumne/eu unitatea de fiin
i Ireimca persoanelor, Tatl spune: „Acesta este

fudMeu Cel iubii " (Mc. 9. 7), jur Hui spune: „Dar
ca s cunoasc lumea c Eu iubesc pe Tatl i
precum Tatl Mi-a poruncit, uafac'On. 14, 31).

Dumnezeu este fiififâ personaj vie, atotpre-

zentâ, care iradia/ iubire: de aceea energiile dum-
nezeieti sunt energii ale iubirii. Toate însuirile i
lucrrile lui Dumnezeu ., in afar " sunt însuiri $i

lucrri ale iubirii: întruparea i rscumprarea au

ea mobil iubire» lui Dumne/eu lat de om: „Dum-
nezeu aa a iubit lumea, încât pe Fiul Su Unul-

mUsctit t-a dar, cu oriciiw a mede in LIs nu piar,
ci s aib via venic * (Ia. 3. 16). JerllH isp-
itoare a lui Urislos are ea principiu iubirea, deci,

puterea ei vine din iubire: ttDumnezeu învedereaz
dragostea Unfa de noi prin aceea c. pentru
noi, Hristos n murit, când noi eram iac pcâ
toi" (Rom. 5, ft). în lisus Hrishw este pre/eni în-

smi iubirea lui Dumne/eu penlru oameni (Til 3.

4). Voina lui Dumne/eu «te concentrat în legea

iubirii (Mc* 12, 28-31), Iubirea lui Dumnezeu,
manifestat in lisus 1 Irislus. constituie lori j de co-

eziune a Bisericii: ,.Câ sunt încredinat ca nici

moartea, nici vinfa, nici interii, nici stpânirile,

nici cele de acum, nici cele ce vor
fi, nici puterile,

nici înlimea, nici adâncul si uici o altfptura
nu va putea s ne despart pe noi de dragostea hu
Dumnezeu artat intru fJristas lisus. Domnul nos-

tru" (Rota& 38-39).

21. Iubirea lui Dumnezeu se arat iu sfinenia,

buntateai dreptatea Sa { Ps:98, 3
f.
Sfinenia Iui

Dumnezeu (Amos 4, 2) înseamn c Iii este telu|

absolut si desvârii al vieii umane: >, Fii sfini.

Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt" <LcVi

19, 2; 20, 7). Dumne/eu are un „nume sfâm

(Lev\ 20, 3; Amos 2, 7), pe care îngerii îl laud
ceruri! „Sfânt* Sfânt. Sfan este Domnul Stivat

plin este tot pmântul de mrirea Lui" (îs. 6, 3]

El este nu numai culmea i modelul desvâri
cretinului: „Fii* dar, desvârii, precum Tata\

vostru Cel ceresc desnvârit este" (Mt 5, 481 ei

M Cel Care sfinfete *
(fivr, 2, 1 1 K

Buntatea înseamn gencm/ila tea cu care „Pi
rimele indurrilor ft Dumnezeul a toat mi

glerea" (II Cor I, 3) împrtete darurile Sal

alloru, pentru a se bucura i acetia de ele. c*
„ Toat darea cea hun jr tot dând desvârit di

sus este, pogorându-se de la Printele lumini/d

la Care nu este schimbare sau umbr de mutana
(Iac. U 17). F\ are .J)0£uta lutru/ui** ilifc^ L7l
care S-a „srcit", dându-ne-u nou în dar: „ Ci

cunoatei barulDomnului nostru liuer Hristos,

£7, bogat fiind, pentru voi a srcit, ca voi,

srcia Iau, m i îmbogii*' (II Cor. ft. ">}

Dreptatea înseamn nu numai milostivirea

fa de cel in nevoie: „C a izbvit pe srac
mâna celui puternic i pe srmanul care nu a\

ajutor" (Ps. 71- 12), ei i e FI rspltete ascut

tarea: „Domnul iubete m cei drept?* (IV 14!

8) i pedepsete neascultarea: „Orice c/care
porunc i oriCQ neascultare i-a primit dreaptt

rspltire' (Evr. 2, 2; U Tim, 4. 14),

Maxim Mrturisitorul re/um amhutefe !

Dumne/eu la pun mari însuiri dumnezeieti,

care Ie-a împrtit fiinei raionale, in vedet

Susinerii, conservrii i mântuirii acesteia: e\i

tenia, existena venic, bunlalea si înelepciuni

Crimele dou suni date funiei ea alarc si constili

„chipul" lui Dumne/eu în creaii:; ultimele doi

Ie-a druit capacitii de a voi i ele reprezint

..asemnarea " Iui Dumnezeu în persoane. In ac*

sens. toi primesc existena i existena ve>nk

dup Iiin, cci, dei nu sunt Iar de început*

tui, vor li fr de sfârit, dar numai cei buni

înelepi sunt dup asemnarea lui Dumne/i;

i Capete despre dragoste. III, 25, „Filocalia". roi

voi 2. pp. 81-821.

K6



TRAI VI OK IfcOLOGIt DOGMATICA Si ECfiMEMCA

Bibliografie

Slântul luau Damaschin, Dogmatica, Cartea înlâL Bucureti: Fdilura Scripla, 1993, pp. 15-43:

D.Slniloae. Teologia Dogmatic Ortodoxii, voi I, pp. 1 13-281;

Idem. „Dumnezeu este iubire
l

\ în rcv\ „Ortodoxia**, XXIII ( 1 ¥7] ), nr. 3, pp. 365-40X

Comentariu. Grigorie Palama:
Teologia energiilor necreate

Slanlul Grigoric Palama (12964359), srb-
torii in a doua Duminic a Postului Patilor, for-

muleaz teza sa despre energiile divine necreate,

m controversa cu teologii scnlasliei latini, spri-

jinindu-se pe experiena isihatilor^ care practicau

rugciunea inimii, prin unificarea minii cu ini-

ma, lcnd referine i la teologi, ca Pseudo-Ma-

uarie. Maxim Mrturisitorul i loan Daniaschin.

Tc/a palanulâ poale II rezumat astfel;

1a de adversarii si* care susineau e lumi-

na ce s-a artat in trupul lui Hrislos la Schimbarea

la Fal este doar un Nimbul al Durnnezeirii Sale.

Grigoric Palama arata e aceast lumin este n

energie care iradia/â ca oite raze din fiina lui

Dumnezeu, fiind. deci. eniposlaziala. adic, nea-

vând un iposias propriu. Ieirile i lucrrile lui

Dumnezeu in afar suni multe i necrcaie f, dei

in ele esle acliv i prezent Dumnezeu întreg. în

fiecare altfel, nici una din ele nu c fiina sau iposta-

sul divin.

La Schimbarea Sa ia Fa. Rsus n-a primit ceea

ce nu era* nici nu S-a preschimbai în ceva ce nu

era, ci a revelat ceea ce era. desigur, in uit mod
decât Se arata ucenicilor Si. mai înainte. Razele

Durnnczciru s-au artat prin Trupul Su strluci-

tor ca prin Ir-o lamp transparent.

Fiina lui Dumnezeu are atâtea îpustasuri de

câte este împrtit, udieâ. ea este în trei tpraia-

suri (Nu dup fiin, nici dup vreun iposias

ie fee* Cineva prta al lui Dumnc/eu, Dumnezeu
nu încape deloc în nimeni i în nimic* dei este

pretutindeni de fat. Numai lucrarea i puterea co-

mun a firii celei în trei ipCSteSUTÎ se împarte în

chip felurii t potrivit cu cei care se împrtesc de

ea. Astfel trebuie inute împreun aceste afirmaii:

fiina lui Dumnezeu este neimprtibil, deoarece

nu iese din sine i nu se descoper; fiina nedes-

copcniâ a lui Dumnezeu este impârtibilâ, în-

elegând c esce vorba de ieirea i de lucrarea

care e*te o energie fireasc a Lui. Harul Duhului

nu este nici fiina lui Dumnezeu, darnici o simpl
creatur.

Grigoric Palama expune leza sa despre sim-

plitatea fiinei personale a lui Dumnezeu, despre

lucrrile Sale fiinliale $i ipo&futicc. numite energii

induiiuiezeitoare neueale. astfel:

„Prin urmare. înelege i pzete simplitatea

dumnezeiasc, dar s nu desfiinezi ieirile Lut

naturale, ca i când n- ar fi nicis nu socoteti lu-

mina neînseratâ $i venica, început nici sâ nu

afirmi doua dumnezeul ji dou obârii dumne-

zeiejti a/e hinelat adic create i necreate. Cci
numai aa ar fi dou. propriu zis Câci t fiind

amândou necreate. atât fiina cât $> lucrarea, nu

sunt nici o piedica S fie una, nun sunt raza i
soarele <* SDfgUfQ lumin. :VjVj sâ nu socoteti c
Dumnezeirea i împria tui Dumnezeu sunt cre-

ate. Cci acestea sunt lucrri a/e fui Dumnezeu.

Nici sâ nu cobori harul indumuezeitor la treapta

de creatur, cas tiu cobori împreun ca LI ytpe
Cil Ce are dinfire fi procur acest hat\ Sicis nu

ari ca pe ceva mincinos faptulc Fiul lui Dum-
nezeu S-a focul ca noi Cci cum ar fi binevoits
se fac pentru uni ca nat. dac nu ne-ar fi îm-

prtit pe Duhul Sfânt, ci a creatura, mai bitn

zts t dac mt ne arfi dat dtdnd înfierii în schimbul

trupului, pe care iaundu-idin Fecioara. S-a tcut

tm? Nicis mi /aci locauri ale fpturilorpe cet

care uttt hiseaci ale lut Dumnezeu, adic pe
sfini, nici pe mie s nu te Joci atât de ncicricu

încât mt mimais te abii de la împrtirea dum-

nezeiasc st tndumne^citoiuw a sâ respingi ndej-

tfl in ea Mei sâ nu-f. faci pe Dumnezeu atât de
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neputincios, inct s nu poat drui Sfânta Lut

împrtirefpturilor Lui raionale curite Mat
hine zis, u't nu-L faci pe El lipsii de fiina i de
iposxasuri, c El este in toate privinele una yi

aceeai cu lucrrile Lut. care prin ele sunt nfiitt-

fiulei netpostatice. adic nici esene, nici iposta*

suri NiciS nu fad imprttbil esena lui Dam
nezett cea mai presus de esen i de nume fi in

stne neimprtihil fi nemanifestat, numind tot

ce e necreat esen. Nici s nu apari ca un alt

Funomiu. nuntind ca acela toate (caracterele) cele

ipastatice, ca necreate, funia lui Dumne:eu< sub
pretextul simplitii dumnezeieti Nici s nu te

faci monotelit. fcând firea dumnezeiasca din

Hristos lipsit de lucrare. Nici alt Satelit*-, so-

cotind in alt chip numirile lui Dumnezeu goale t/e

realiti, ca unele ce ar însemna toate acelai Iu-

CTUi adic, numai esen, S nupfctt toate aces
tea, numind lucrrile lui Dumnezeu create i, prin

plsmuiri goale, înfiând simplitatea Sa ca ne-

maifnnd nimic. i rrede in acelai Dumnezeu îm-

prit i neimprtit. unit in împrire t distinct ui

unire, neieit din Sine in Ieiri i pururea micn
du-Se in nemicare, impurindu-Sv tivfmpttrit ff

imprtoindtt-Se întreg dup clttpul razei solare '\

{Despre împrtirea dumnezeiasc. 27. in ,J"Uo-

califii VOl. 7; pp* 407-408).

împotriva lui Yarlaam, care reducea indum-
nezeirca omului la o simpl imitare moral a lui

Dumnezeu, Paluma vorbete de (heosh - partici-

pare real la viaa lui Dumne/cu, pe cal este îng-
dui! omului. Or confuzie de nalur i firii ca

acesta s epuizeze esena divin;

..Cei care auplcut lui Dumnezeu fi au ajuns

la inta pentru care aufastfcui* adic, la indum-
nezetre - cci pentru aceasta zic prinii c ne-a

fcut Dumnezeu, ca Ui ne fat prtai de Dum-
nezeirea Sa (II Pl 1 _ 4 K sunt in Dumnezeu, ca tei

cttre sunt îndumnezeii de El. i Dumnezeu in et.

ca Cel Ce-t indumnezeiete pe ei. Drept aceea, t
acetia se împrtesc de lucrarea dumnezeiasc,
mcar c tn alt chip. dar nu de fiina lui Dumne-
zeu. De aceea t cuvânttorii de Dumnezeu spun

c îndutnne+eino este un nume al lucrrii dumne-
zeieti, ((irigaie Paianta, Capete despre cunoate-

rea lut Dumnezeu, 1 05. „Filocsfia**, voi- 7, p. 494).

Ajadar, mântuirea este o preschimbare lainic

a fiinei umane dup asemnarea cu Dumnezeu.

prin har. Nu esle o distrugere a umanului, ci ol

transformare a acestuia prin focul si prin luminai

harului. De allfel, slava lui lisus Hristos pe Tabor
arat ce era oinul la creaie. înainte de cderea în

'

pcai, i ce va primi el în veacul viitor Puvel a

primii accttsla, ca arvun, pe calea de la Ierusalim

la Damasc.

Teologia uceidenlal îl acu/ pe (irignric Pala-]

ma c ar distruge unitatea i simplitatea Dumne-j
/eirii, introducând noiunea de energii (care sel

numesc la plural), care nu se cuget niciodat repa-

rate de fiiua divin (care nu se numete mcindtâ
Ia plural ), Printele Stnîloae a artatc leza puluJ

mil despre experiena energiilor nedesprite dej

dumnezeire nu contra/ice te/a despre uni laica lui

!

Dumnezeu. Dup ci. cele doua moduri de lormu-J

lare a doctrinei despre Dumnezeu se pot couclm 4

„ Teologia catolic ar fi
consecven cu ea îtt-\

sit recunoscândc fiina divin, când se matu-l

fest in raport cu tm lucru sau altulfinit, se mam
ni/est intr-tm mod care nu face imposibile altm
moduri de manifestare, iar teologia ortodox
ptktte sa accentueze totdeauna, in cel mai autentic '

spirit palamil. c în fiecare lucrare se manifest
întreaga fîirlf divin, dar totdeauna, intr un\

anumit mod.
Aici nu e minere diminuat in sens neoplal

tonic a fiinei divine iu lucrri, cum afirm unil\

teologi catolici. vit aceeai fiin divin comunicai
prin lucrri cu creaturile, potrivit capacitii de\

primire a creaturilor, restrânse in structurile ti
in puterile lor.

Desigur, admiând aceasta, teologia catolic

ar trehui s mai admit c Dumnezeu lucreaz]
nu numai prin acte. prin care creeazi susfine in\

existen lucrurilei fenomenele create, ci i prin

acte prin care intr in comunicare direct cu]
creatura, pe de o parte, aa cum îl put primi fp-
turilefinite, pe de alta. druindu-Se in aceste acte

infreg De legtura aceasta nemijlocit cu Dunt-%

nezeu însui vorbete toat Scriptura. Altfel, c unt

ar conduce Dumnezeujptura spre indimtnezeire,

de cure mrhesc acum i teologii catolici, când o
declar tt indumnezeire creat**? E vorba de o
anumit ptrundere a lui Dumnezeu prin creaturi

Ia contiina oamenilor, de o anumit transparen
a Lut prin ele. de o anumit penetrare a lucrrii

Lut in fpturi **
u.l ;iluculia*\ voi. 7

T p. 220).
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A' Dumnezeu - Sfânta Treime. Triadologia

[Vezi Studiul Dogma Sfintei Tretmt în rev\

«Studîj Teologice", nr 3, 1991. pp, 3-48)

„doua dojtnc" comunertMK Ortodoxia învalâ

principale: dogma despre Sfânta Treime |Tri-
adologia) i dogma despre întruparea i Rs-
cumprarea lui IUus Iliisiiis (Iconomîa) Tradiia
rnsârileanâ n-a separai rhcologisi de oikonoiuia

tl Ciae se consacr teologia, nu trebuie s dis-

preuiasc plnui dumnezeiesc al mântuirii -

tcononria" (Slanlul Yasdc cel Mare). Hj« raport

c u teologia pur j i suprem, invâtura întruprii

este a doua Cea dtnti se ocup cu invtura
suprem despre fim{& A doua înfieaz lucrarea
suprem a Providenei, care a fast numit de
Duhul ^Rsritul de dedesubt», fn invtthra
dumnezeietii i/tSruprt se cuprinde facerea vea
i uri/ori a celor din veac t prelungirea fur ho
far u viefu celei dup har i mat presus de wucuri
n fpturilor* (Maxim Mrturisitorul* Rspunsuri
i tre Talasie IX, „Filocalia'\ 3, p.252)< Desigur.
tbcologia. aa cum preeizea/â Origciu este în-

vtura lui nsus Mrislos despre Dumnezeu Tatii

Su i Tal) noslni.

2, Este doctrina fundamentala a cretinismului.
iiifirlurisiiâ în Simbolul de credina (381 i: .X'red

fn Unul Dumnezeu Tatl AtotfiitnruL.. Cred in

Unul Domn Itsus Hristos. Ftul lut Dumnezeu...
Cred in Duhul Sfânt. Domntdde viafctorul"...

h

i in Ibrmula Irinitarâ de la lioie/: „Se boteaz
robui lui Dumnezeu in numele Tat/ui i al fudul
i al Sfântului Duh\ Face parte din cuvintele

Mântuitorului ctre Apostoli atestate de Evan-
ghelii: „Mergând, invai toate neamurile, bo-
tezându-le in numele Tatluii al Fiuluii al Sfan-
ului Duh/' (ML 28, 19). Aici nu c vorba de un

singur nume. ci de trei nume, aa i:um se cânt la

Sfânta Liturghie: uPe Tatlipe Fiul ipe Sfântul
Duh. Treimea Cea de o fiin i nedesprit*
(Triada homoou*iusj. Biserica a cre/ul de Ia în-

cepui c exista mUn Dumnezeu i Iat din Care
sunt mate. un Dosnn Itsus tlristos pentru Cure
sunt toate, un Duh Sfânt in tare sunt toate tu

avrtle" (I Cor. S, 6). Revelaia consum ?i frec-
venta a lui Dumne/eu ca Treune se constata nu
numai Fn Biblic, ci si în istoria Bisericii i în ex
periena Profeilor i a sfinilor Unul dintre în-

gerii osptai de AvraaM era Cuvântul, Domnul tara

trup:
,
Domnul s/avei S-a artat printelui nostru

Avraum"{B*A. 7,2)

3. Doctrina despre Trinitate (cuvântul 7 icnnc
triada - esic inventat de Slnlul Grigorie de
Na/ianz) are mai multe afimuii;

a) Unicitatea lui Dumnezeu, Care Se desco-
per ca Unul; ..Ascult, hruele. Domnul nostru
Dumnezeu este singurul Domn (DcUL 6, 4). tfn
toarcei-v la Mine i vei Ji mântuii... Cci tu
sunt Dumnezeu i nu este uliul' (îs, 45, 22). lisus
Hristos lepelâ cuvintele din Deulcronom 4, 6 (Mtt.

12, 29-30) \\ însui e numit Domn /„Aadar in-

silfi Davtd 1/ numete pe El Domn n
- Mc. 12. 37).

A crede in i
;
iul ca Dnmn mi este contrar credinei

într-un Dumnezeu unic. Tatl este revelai de Liul
ca Umil, e[ern; „AfU venit intru numele Tatlut"
<In. 5, 43)- lisLis II arat pe lalal ca principiu i
eau/ ;i Sa: Fiul e în Tatii, Duhul c in Fiul. iar

Tatl, in amândoi.

Exista un singur Dumne/eu pentru c exist un
singur Tala (adesea. Dumne/eu este redat prin ter-

mcnulTal): „Un singur Dumnezeu i Tataltu-
AtfW"(&Te& 4. 61. Din mnmcnt ce-L uunnalcm
pe Dumne/eu. II cunoatem ca Tat al Fiului. Mo-
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nai lua mu singur principiu) Talâlui explic uni-

tatea înlerlrinilar de Fiin, de voina i de aciune.

Tatl, originea Fiinei, Fiul, Cel Care Se naie din

Tall (O monogheniv Fiul Unul Nscut}» Care

este strlucirea Acestuia. Duhul, Care purcede din

I alai i Se odihnete îii Fiul. Astfel, unilaiea divi-

na esle trinilar, iar trinitatea este una. Un Dum-
nezeu inlrcii-Sianl.

b) Consubstanialitatea Treimii este afirmat

de Sinodul ecumenic I (325), care folosete ter-

menul homomismv treimea are n singur Gint.

Persoanele nu împart Ginta divina. Dumnezeirea

esle Unimea Treimii. Nu exist trei dumnezei, ci

Cnul dup esenj. în Irci Persoane, Care. fiecare e

Dumnezeu iu întregime, dup esen. Nu numai

subslana Lor este idenlic. una si aceeai, ci si

voina, lucrarea >i iubirea sunt identice t Sinodul de

la ConstantinopoL 553»* Nu numai în sânul Ta-

tlui, in eternitate, ci *i în aciunea Lor eumuni
ctre Iunie: creaie, revelaie. întrupare, rscum-
prare; cci Dumne/cu nu lucreaz i/olul i inde-

pendent ci orice aciune este trinitar: de la Tatl,

prin Fiul. în Duhul Sfânt. Dumnezeu creeaz prin

Fiul în Duhul Creaia ine de lucrarea lui Dumne-
zeu, dar fiina se deosebete de lucrare.

c( Dumnezeirea unica subzist în trei Persoane

distincte. Dumnezeu e Unul, dar nu solitar. Cele

trei Persoane suni subiecte de cxislenâ ii de viaj-

idenlice dup fiina Lor perfecl i eterni dar dis-

tincte, dup relaiile Lor de origine cu Tatl i în-

tre Iile >i cu lumea. Adic; Tall c nciiitscutjji tar

început, fiindc î>i are originea în Suie însui;

fiul Care Se na>le numai din Tatl î Duhul, Care

purcede numai din Talâl, TatL Fiul, Duhul Slni

nu sunt simple nume (S80 modaliti) ale Fiinei

divine, ci sunt deosebite prin relaiile lor de ori-

gine. Fiul nu e Tat. Talâl este Cel Care nate.

Fiul e nscut* Duhul, purces. Fiul nu oaie pe Du-

hul. Naterea i purcederea sunt ale Persoanelor

divine, pe când facerea (creaia I line de lucrare.

d) In unitatea de fiin a Treimii* Persoanele îi

manifesta distinciile personale în raport cu Tatl,

adic în relaiile care exisi între Lle. Tall e re-

velat de Fiul. Care nu e Fiu unic dcci în relaie cu
Tatl: „\T

itnvni ml cunoate pe rfut dectit numai

Tatâl i nici pe TutAI uu-L cunoate nimeni decât

numai Fiul" (Ml 1 1. 271 Cuvântul era de Iu în-

ceput In relaie CU Iat! (In, L I). LI. Care este

chipul Iui Dumnezeu (imago Dei: ikoti tou Tlwnu \

ncvfaut (Cd. I. 15), strtUicirea ibvei lui Dumnc*

zeu, chipul fiinei Sale (Kvr. I. 3). Duhul, O
purcede elern din fatal (In- 1 5- 26) cslc trimis

Tatl in numele fiului (In. 14. 26) i de Mul.

Care L-a uns ea Mesia istoric, ca s dea mrturi<

despre 1:1. Acesta Se revars peste toat laptura, h

Cineizccîme.

e) Tatl i Fiul i Duhul Sluni au aceeai ac

rare i slav: „Om fii Duhul Sfânt—Cct Ce
Tatl i cu Fiul w/e împreuna oilorai i impvetif

mrita ". Noul Testament c consecvent în a ulii

aceasta împreun cu unicitatea, consubstanial

lalea, interaciunea i înlcrrclaia Persoanei

TreimîL Termenii folosii; substan (esen.

inL pentru natura divin (Dumnezeirea) în

lalea Ei; persoan (ipostaz, fa), pentru Cele

Fee ale Treimii, în distincia Lor personal, ret

relaie, peutru raporturile, referinele reciproce

Persoanelor.

în relaie cu iconomia sau cu ..pogorâri

dei Cele trei Persoane particip la aceeai lucr

în comun, totui. Ele opereaz, in mod pcrsnr

ca trei aelon: tu rapofl cu creaia. Tatl este orii

nea. Creatorul. Fiul este cauz.a („prin Cate 5-

frut*% Duhul este dttorul de via. Revelaia li

Dumnezeu sa tacul prin Fiul în Duhul. Omul

chipul lui Dumnezeu, chemat s devin aacmei

Fiului. Care cslc imaginea absolut ii Tatlui, pi

sfinirea Duhului, Treimea arc o singur nalur

o singur lucrare, dar i personal, deoarece lî«

care lucreaz opera comun, dup prnpriel

personale. De asemenea. în istoria mântuirii, exis

misiuni triuitarc care arat proprietile personal*

De pild, Revelaia - Tatl, lntmparea - Fiul. Dl

- Duhul Sfânt. Dumnezeu Se reveleaz prin Ct

vântul neintnipai. exprimat prin cuvinte Dd
loguU i în mesajul Profeilor, inspirai de Dul

Siaut Aceasta revelaie are mulle urme. In N<

Testament, Fiul vine in persoan, in forma trupt

lui. La Cinci/ceimc. Duhul Se rspândete peste

Apostoli. In Botezul lui lisus avem artarea (epl

fonia) Sfinleî Treimi: Tall II adeverete $i II Ci

firm pe lisus Hritos. eu umanilalea Su. în toi

iar Duhul Sfânt îl unge i Se aaz peste 1 1\

Drumul spre Dumnezeu esle acum invers, de

Duhul SlânL Care Se ivelc loldcauna Cel dini

prin Fiul la Talal

r) Sfinii Prini folosesc diverse formule pi

Iru a exprima aceasta lucrare Irinilar: Chirii

Alexandriei spune c orice dai* vine de sus, .

la' tall. prin" Fiul, ../V* Duhul Slnl; di
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Grigorie Taumaturgul, orice lucrare pornete t.dm
w

Tatl, trece „prin " Fiul, se desvârete „ in
n
Du-

hul; Grigorie Palama preia o expresie tradiional
„de ta " Tatl, M pnto

M
FiuL ,. fn " Duhul Sfiim. Ac*

tivilalca „tu afar" a lui Dumnezeu, adic* creaia,
mniuirea 51 sfinirea .suni opera comun a Slinlei

Treimi* dar ea a fost împrit iulie Cele irei Per-

soane: creaia se atribuie Tatlui Care a creai, din
voina Sa, prin Fiul. în Duhul Sfanl: rscum-
prarea. Fiului Care S-a întrupat prin Duhul Slant.

ascullndu-l pe Tatl; sfinirea. Duhului Care vine

de Ea Tatl, la cererea Fiului. în actul creaiei.
Tall este izvorul. Fiul, limita. Duhul, devenirea.
Dup Vasile cel Marc, „extst o singur surs a
tot ce extst, care creeaz prin Fiul i duce la

desvârire prin Duhul" {Despre Duhul Sfiim,
XVL 3K, în trad. cil., p, 378). Dumnezeu este

„ Slafinatamt i purttorul de grija at tuturor prin

Fiul iu Duhul Sfânt ' (Grigorie Sinailul, Capete de
acrostih^ 30, in „Filoealia", mm.. VOl 7, p. 1001,

li) „ însuirile ipastatice sunt indicate in Dum-
nezeu, fiind într-un raport unele cu altele, cci
tpostasurile $e deosebesc intre ele. dar nu dup fi-

in. Dar. uneori, e numii ca fiind în raport i cu
creaia. Cci nu se poate numi Prea Sfânta Treime

fi Tat, precum se numete Dumnezeu mat inunde
de veci, fr de început, mare i hun Cci nu
fiecare dintre ipostasun, a numai unul dintre ce/c
trei este Tatl din Care sunt i ta Care je refera
celelalte. Dar, in ra/mrt cu creaia, fiindc aceas-
ta este un lucru al Cxlor Trei. adus lafiin din
nimic, i pentru ceifcui fii prin harul comun
druit de Cei Trei, se numete Tata i Tretmea, De
pild «Domnul Dumnezeul tu este un Domn»
fDeut 6. Va sau «Tatl nostru Cel din ceruri» în-

fieaz Sfânta Treime, ca un Domn i Dumnezeu
at nostru i ca Tat al nostru. Care ne nate prin
harul Sau Dar, în raport cu Fiul Cel de ofiin,
numai Tatlui I se ztce Tat. i Lui / se zicei în-

ceput, în raport cu Fiuli cu Duhul Dar Tatl e
numit ji in raport cu zidirea tncepuiu, dar. ca
Stpâni Creator al tuturor. Când deci Tatl este

numit început, in raport cu creaia, început este i
Fiul; dar nu sunt doua începuturi tpriswipii)

t ci

unui Deci. în sens de relaie. I se zicei Fiului în-

ceput (principiu) in raport cu creaia, precum Ise
zice i Stpânfa de cele slujitoare Prin urmare.
Tatl i Fiul cu Duhul sunt, fa de creaie, un
<ingur început (principiu/ i un singur Stpân, un
<ittgur Creator, un singur Dumnezeu i Tat t un

IRATAT DE TtOLOGIt nOCMATICÂ l KCUMKNlCft

singur Crmuitor
t Supraveghetor i toate cele-

lalte Iar dintre toate acestea, nici una nu estefi-
ina. Ccinu s-ar zice în raport cu altceva dac ar

fifiina Lui
1
' (Grigonc Palama, Tomul aghioritic,

132. „Filocalia", VII. p. 514).

4. Teologia trinitara susine c, atât existena
ipostaticâ a Persoanelor treimiee, cât i comuni-
unea inlcr-personal io sânul Tatlui suni cu
putin deoarece Dumnezeu este iubin: (cf, I In, 4,

8 i 16). Din iubire, El îl nate pe Fiul i-L pur-
cede pe Duhul, ea iposlasc libere. Numai un Dum-
nezeu Care esle în Sine iubire suprem i venic
sub/isl ca Treime* Comuniunea inlratreimieu nu
este determinal de o cauz din afar. Iubirea esle

cau/a unildii fiinei i treimii Persoanelor. Dum-
nezeu esle in fiina Sa dumnezeiasc ii venicii
iubirea însmi (Sfântul Chirii al Ierusalimului,

Cateheza J7, 5),

într-adevr, pogorârea lui Dumne/eu in istorie

se face tot din cauza iubirii i toi in numele Trei-

mii, având drepl scop adunarea umanitii i crea-

iei la comuniunea cu însi viaa lui Dumne/eu
(CoL 1. 20), Înelegem, astfeh c întruparea Fiului
vizeu/ tocmai transmilerca acestei viei de comu-
niune care exist in *anul Talâlui. Fiul a fosi irimis

în lume pentru a o introduce i a o atrage Ia modul
de existen care se afl in Treime. Fste trimis în
lume. ca Logosul venic existent în Dumne/eu,
ea unul din Treime, ca purttor al vieii lrinilarc

T

iar nu, ca Persoana separat, izolata. Misiunea Sa
este, in esena* druirea de Sine a Treimii,

La fel, i Duhul Sfânt. Duhul, Care Jese" din
Talul, esle Irimiss dezvluie fiina lui Duinne/eu
ca via de comuniune (of. In. 14. 26; I Cor 13»

1 3) i s anirene/e lumea s devin prta Ia viaa
divin, care strlucete tangibil în persoana Cu-
vântului inlrupat. loan Lvanghclistul. care vorbete
pe larg despre natura i despre lucrarea Duhului
Slant (cap. 16), subliniaz, îndeosebi, rolul Aces-
tuia de , tparaelcf\ de mângâietor i de aprtor.
Duhul este Cel Care-L preaslvete pe Fiul deci
Cel Cared iconomici Fiului dimensiunea ei csha-

tologieâ. De la Cîncizerimc. Biserica este depen- *

denia de Duhul SlanL Care o leag de veacul esha-
tologic. Prin Duhul Slni, Biserica triete alai in

planul istoriei, cal i in cel al eshatologici. Prin in-

vocarea Duhului SlanL Biserica Se alia în mis-
Icrul conlinuitâii i al discontinuitii istorice, pu-
nând viaa ei sub njudeeala" Duhului Sfânt.
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5. Caracterul irinilar al Bisericii i al Tainelor

menii* sa fie subliniat Biserica este una în llristos

tGal.3, 2K>, ca »n Irup cu mullc mdulare, ca un

templu zidn din multe „pietre vii Dac um.latca

ci eslc garantat de Eîul, diversitatea cretinilor

este opera Duhului SlanU Care-1 sfinete pe fie-

care în parte, in Teiul su propriu. Bolc/ul ji cele-

lalte Taine sunt puni de relaie înlre Slnla Treime

i credincioi; Botezul - relaia cu umanilulca lui

[Ilistos (credinciosul s-a dezbrcat de ,J\aina de

piele " n lui Adam i s-a Îmbrcat cu tunica Noului

Adam); I 'ngerea cu Mu - pecelca Duhului Slant;

Cstoria - relaia dintre 1 tristos i Biseric, model

pentru raportul dintre so i soie; Pocina - înv

pScarea cu Biserica; Maslul - terapia trupului

nedesprit de sulleU Preoia - slujirea Bisericii;

Euharistia - în care darurile ce se aduc la altar

(„jertfajr de sânge") se prefac în Trupul y! în

Sângele lui Usus Hristos.

6, O înelegere adecvat a cretinismului pre-

supune nu numai acceptarea i mrturisirea doc-

trinei despre Treime, ei i transpunerea ei in prac-

tica, in cull i într-un mod de viaa trinitar.

SlSnud Vasile a insistat ea numele Duhului Slnt

sa lie menionai în orice doxologie i invocare

Hturuicâ, deoarece actul mântuirii este un aci tnni-

lar Tainele trebuie s fac posibil prezenta <i lu-

crarea dlâloare de via a Treimii, In acest fl£115.

aspectul lor de memorial al ieononuci mântuirii

trebuie s fie completat cu cel de invocare a

prezenei i a revrsrii Duhului Slant* Care Se

numete „Datatorul de via"
Liturghia înnoiete fiina Bisericii dup chipul

Sfintei Treimi, Care este invocata uuit ca articol

de credina; HS ne iubim unii pe affii ca intr-un

gând sa mrturisim: Pe Tatl, pe l-tuli pe Du-

hul Sfan. Treimea cea de ofiin ii nedesprit"
(Triada humomision kai achorislon). cât i la

nivelul cuminecrii cu Euharistia: Jar pe noi pe
toti

t
care ne împrtim dmtr-o pâine ii dintr-itn

pntir. s ne uneti unui cu altul prtn comuniunea

Aceluiai Duh" (Liturghia Slantului Vasale). Litur-

ghia nu eslc altceva decât o mare rugciune sji jeit-

15 „pcnlru unirea tuturor'
4

, dup modelul cununii-

unii Sfintei Treimi, Nicieri nu s-a pstrai mai

corect învtura despre Sfânta Treime decât in

crile de cull; Sfinte Dumnezeule, Cel Ce toate

le a\ fcut prin Fiul cu impreun-lutrurea Du/tu

lui SfânU Sfinte tare. prin Care am cunoscut pe

Tata) i prin Cure Duhul Sfânt a vena în lume

Sfintejar de moarte, Duhule mângâietor. Car

din Tatl purcezi i in Fiul Te odihneti^ (Slihiru.

vecernia din Duminica Rusaliilor)*

7, învtura despre Stana Treime are o în-

semntate deosebit pentru viata duhovniceasca

d credincioilor. Cci, aa cum Persoanele Sfintei
\

Treimi exist una in alta i din alia, într-o unitate

tiinlial (tnada homvousiott'u fel ttfl* cretinii

formeaz o unitate i o comuniune de credin, de

ndejde i de iubire în Dumnezeu* Cretinul par-

ticipi prin har, la viaa Stimei Treimi; »« ziu

aceea, vei cunoate câ Eu umr in Tatl Meu i wi
in Mine i Eu in vor (In. 14, 20). Biserica este

popor al lui Dumnezeu si o comuniune de via&
dup chipul Sfintei Treimi (c£ Iu* 17.21).

8. Controversele tnmtare, ca i cele hrisloh

gice au losi animale i de faptul câ circulau multe

ambiguiti i confuzii în legtura cu termenii

folosii pentru sistematizarea doctrinei ortodoxej

De pild, in uiuitcmatismclc de la Niceea, ousta

hypostasis sunt folosii ca termeni sinonimi* ci

înelesul de >ubstau particular a unui individ. In
|

Apus. începând cu Tertulian, terminologia era de-

ja fixat: substuntia însemna Dumnezeirea eej

unic, comuni, îatpersorta, individualitatea sau

existena iposlalic, adic personalitatea 'fatali

i a Fiului i a Sfanului Duh. In Rsrit, nu exist

echivalent grec pentru personu, fiindc prosupon

se putea folosi în scris modal isL In latin, alt ou-

*ia. el t hypostusis, pulcau % lie traduse cu sui

ttantia. Din aceast cau/â. când in Orient se u
bea de irci iposiase. Occidentul înelegea trei

substane, adieâ triteism sau subordinuianism.

Niceea t când s-a nfirmat o singur ousia. muli
ere/ul câ se sugerea/ cre/ia sabcliaiii*niului:

cnd s-a menionat dualitatea de ousia. ortodoc

au îneles câ e vorba de arianism.

In loud
t
In originea nniiunilur leulogice di\

geale st dificultatea de a exprima, in mod adecva

Revelaia lui Dumnezeu, inând scama ji de

textul istoric $i cultural. Ce se înelege prin ou
(esena)* prin pkysis (natur) sau prin hvpostasi

i persoan) când vorbim despre Dumnezeu râmi

un domeniu de continua dezvoltare teologic.

S mai amintim fi faptul c unele dispute

logice refleci conflicte intre mari centre de

Ilucn i de autoritate bisericeasc (Alexandria^

Antiulua) i mascheaz amestecul între religie

politic iu aceasta perioad a istorici. A fi ortot

sau a fi eretic are rc/onan nu numai religioasa.
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i politica. Mai muli împrai au fbSt liloarienL

arieni sau apostai. Teodosic ! este unliarian deci

un împrat nicean. Printr-un edict din 380, cei

care adera la mrturisirea de la NtattO sunterej-
ttrtt ecurnerticL ceilali, aiituiiceeni. sunt declarai

eretici* Mrturisirea de credin dm 3X1. fiind pro-

mulgata de împrat, devine obligatorie pentru lolL

ca religie de stat (Icxl

Stabilirea dogmei
i a terminologiei trinilare

9. In Ilxarca dogmei i a terminologiei trinitare.

Ortodoxia a avut contribuia unor personaliti i a

unor gânditori de o marc autori late teologic: Ala-

uasic de Alexandria (2M3-373), Grigorie de Nfl-

mma (329-390), Grigorie de Nyssa (335-394),
\ asîle de Cc/areca (330-379). Chirii al Alexan-

driei (380-444), Chinl al Ierusalimului I* 3R6),

loan Ilrisoslom (354-4071, A*leric de Amasia
|

:

410). Sinodul ecumenic din 381, prin reafirmarea

Crezului de la Niceea» prin completarea acestuia

cu articolul de credin despre Duhul Siant, prin

condamnarea arianismului (în cele trei forme

cunoscute) si a pncvmatnmahilor, constituie un
triumfal teologici ^ârinfttnr capadacieni" sau

jieo'iticeem" , Intr-adcvar, ci explic „dogma de

la Niceea*\ raportul dintre substana divin una i
trei Persoane ale Treimii,

a) Sfântul Vasile de Cczareca (330-379). cu-

noscut ca marc organizator i liturgist a scris Im-

potriva im Eunomic (3 cri) i Despre Duhul
Sfânt, contribuind la populari/arca termenilor

triniti prin textele de cult. De altfel, el a lacul n
profimdâ exegeza a duxutogiei tradiionale: ,,A/â-

finx Tatlui i Fiului. împreun cu Duhul Sfânt".

Pentru acesta, doctrina ortodox este aceea care în-

va o ousia i trei tpostase. Aceti lermeui nu
sunt sinonimi deci nu irehuie folosii fr dis-

tincie: Ousia nu este o negaie, ci, fiina lui Dum-
nezeu, centrul Sau ncapropial i neobiectivni

Dup prerea sa, Lunomie. care înva c Fiul

liinde este nscut nu este Dumnezeu în sens

strict, deoarece Dumnezeu nu poate comunica
natura Sa, având ca proprietate uenaterea. face

confuzie între eternitate* $i twttatere. Nenalerea
se aplic numai existenelor materiale create, zicea

Kunnmrc. A fosl deci un timp, când fiul n-a exis-

tat (Arie era de aceeai opinie, anume c I iul nu

TRATAT UE i fc.ui.OfHi: DOGMATICA i rrrMFMC

exista când S-a nscniY Dimpotriv, Stantul Va-
sile afirm ca Fiul e nscut Venic, are o natere
clem. Nejiaterea Tatlui înseamn c Acesta arc

propria Lui cauz, principiu.

Sfântul Vasile a combtut opinia care pre-

tindea c Duhul este o creatur. El susine dum-
nezeirea i consubstanialitatea Tatlui i a fiului,

inclusiv, hortwousfof, CI nu numete Duhul ho-
moousion, ci. homotimon

Sfanul Vasile e cunoscut prin argumentarea
biblic a doctrinei trinilarc. exegeza sa llind la

baza teologici dogmatice, ca i prin importana
acordai tradiiei liturgice, ca rejjulâ de credin.
De asemenea, ci a compus o liturghie în care
aplic principiul fttt ornmli - fev credendi.

h> Sfântul Oiiicirîe de Naziaiiz (329-390),

„Teologul" poet i predicator de marc talent, este

cunoscut, mai ales. peutru Cuvântri tectOgice,

scrise pentru a combate prerile anomcicnilor ale

eutihienilor i ale pnevmatomahilor I.ui i se da-

toreaz câteva precizri eseniale de IcrmcnL
Grigorie de Nazianz distinge. în „îcnnomia"

divin, trei perioade (CC Lvr. 12, 26-27): Legea
Vechiului Testament, Lvanghclia lui Hrislos,

Cincizecimea sau Venirea Duhului SlnL Fiecare

perioad revel o persoan distinct a Silnici Tre-
imi, In a treia perioadei, dup Cineizeeimc. Dum-
nezeu Se descoper ca Sfanul Duh.

Pentru Stantul Grigorie, fatal, fiul. Duhul
Sfânt reprezint termeni de relaie, adic desem-
neaz relaiile interne dintre Cele trei Persoane.
Desigur, exist particulariti comune S0U curae-
lenslici ircimicc. Aceste nume nu se referii îns la

substana divin identic l comun, ei. Ia originea,

la principiul lîccârci persoane, „Dimmczcu-Talr
nu se refer nici la fiin, nici la lucrare, ci, la re-

laia de origine i de comuniune fiinial ce exista

între Tatl *i Fiul. Aceste distincii personale sunt:

nenaterea pentru Tatl; naterea pentru Fiul;

purcederca pentru Duhul Sfânl. Doctrina de la

Niceea trebuie îneleas în acelai sens: o singur
fiiu - substan in trei iposiase - persoane, Deo-
sebirile, dup atribute sau lucrri, de pild: Tatl
este tiina transcendent absoluta, iar Fiul are rolul

de a stabili relaia cu lumea creat duc la subordi-

naiantsm i la arianism.

I cologia trebuie s recunoasc Tatlui atribu-

tul de principiu, de origine al Fiului, prin natere,
iar al Duhului, prin purcedere. Tatl e.ste originea

Dumnezcirii Care se vdete în fiu! i in Stantul
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Duh, în primul, ca Fiu nscut, în cel de al doilea,

ca Duh purces, Un Dumnezeu unic i trei Persoa-

ne, fiecare eu proprietatea Sa: „Dar nici sa des-

prim naturile dup învtura lui Arie, care. pe
hun dreptate, a fast numit nebunie, nici t c-
dem In srcia iudaica fs presupunem un fel de
invidie in natura dumnezeiasc, atribuind numai
Celui nenâscut Dumnezeirea t temndu-ne c. in

acest caz. s-ar pierde pentru tun oarecum divini-

tatea, mrturisind c este Tat! unui Dumnezeu
adevrati dc-a-fiina cu EL In sfârit, nu trebuie

s admitem nici existena celor trei principii pri-

mordiale, care se împotrivesc fi se rzboiesc intre

ele* introducând prinfr-o asemenea greeal po-

liarhia elituc. de care abia am scpat " (Cuvân-

tam apologetic. Desprefug, cap. 37).

c) Sfântul Grigurlo de Nyssa (335*394),

fratele cel mic al Slnlului Vasik\ teolog i seriilor

mistic, încearc o sistematizare a credinei, dup
meliHJa lui Origcn ( I K5-255), folosind ias afirma-

liile teologice ale celorlali eapadoeieni. InIr- ade-

vr, el este de acord cu multe din principiile teolo-

gici lui Origcn, mai ales cu metoda alegoric de
interpretare a Biblici, dar nu admile mate con-

cluziile i opiniile acestuia. Ca fji Origcn, ci susine

pre-exislena suRelclor numai în cugetul lui Dum-
nezeu. La rândul su, Cirigorie de Nyssa l-a influ-

enau cu teologia sa mistic, pe autorul Scrierilor

ureopagitice (lexic atribuite lui Dionisie Are-

opagitull, care dateaz de la slrilul secolului IV,

In lucrarea sa. Despre Sfânta Treime* Cirigorie

respinge ideea ea în Treime ar li tivi dumnezei.

Distinciile între cele irei persoane nu pol tî sta-

bilite pe buzu relaiilor sau a lucrrilor lor externe,

care implic grade de putere i de glorie. Chiar

numele derivute din lucruri nu impuri funia. Ceea
ce determin distinciile suni relaiile interne ale

persoanelor. Contra lui Apolinarie, Grigorie de
Nyssa afirma integritatea naturii umane a lui llris-

tos. Ca urmare a ttnirii ipostatiee, are Ioc comuni-
carea proprietilor unei naturi ctre cealalt natur
(communteatiu idiumatum),

10, Cu Prinii eapadoeieni, doctrinele funda-

mentale ale cretinismului, ca i temiinulogia trini

-

tar. sunt definitiv stabilite >j organizate, fulusin-

du-se argumente sistematice.

Iii fac o distincie clar între pusta t hypos-

tasts - termeni folosii la Niccca ea sinonimi (tra-

duci in Occident cu substantiu) - de unde, ambi-

guitatea care exista în aeeast perioad a secolului

IV. Ousia desemneaz esena comun - Dunine-|

zeirea, iar hypostasis exprim subzistena perso-j

nal, individual. Fiina comun la care particip
persoanele este lot all de real, ca i entitile

|

personale, ipostatiec. Deci, Dumnezeu csle o uni-

tate de flint si treime de îposlasc. Distinciile •;;

proprietile ipostalice arat relaiile inlerne del

origine, nu o separare în Dumnezeire,

In teologia lor trinitar. acetia au dat o im-

portan capital exegezei biblice, presupoziii

lîlozolîec i ontologia speculativ lumi restrâns

de limilc precise. Dac aceti termeni nu cptat
[

vigoare i autoritate este pentni c ei au fostj

folosii în cult. In line. comuniunea intratreimu

întruparea Cuvântului i unirea iposlatic. mt
Testarea i lucrarea lui Dumnezeu prin energiile

divine necreate (Cum se poate vorbi de Itomoou-]

siott daca ousia nu s-a revelat?), toate aceste*

rmân misicre divine, neapropiale i necuprît

în vocabularul chiar simbolic.

Controverse i erezii eu privire Ia

doctrina trinitar

1 1. Pan în secolul IV, doctrina Treimii a fosl

in eenUul discuiilor teologice. In acesle dispute

teologice nu fost folosite nu numai diferite met*

de exegez biblic i termeni teologici cu varia

sensuri, ci i argumente logice i speculaii St
zofiec, luate din sistemele timpului, în gene

teologia cretin a fost confruntat cu urmli
probleme: Ce proprietate îl distinge pe fiul

fatal? în ce sens Piui este divin, egal cu fatal?

determin distinciile dintre Cele trei Pcrso
De unde, i tendinele primare antilrinitare;

a) tendinele „monarhianiste", care atribuia

numai Celui ,,ncnscul"*Tallui Dumnezeirea. în

timp ce naterea Fiului din Tatl este secundara;

b) tendinele „subordinutiaimte", care învau
c fiul este o fiina mai mic deet Tatl deci infe-

rioar i inegal, dei co-etem (urigcnilii susineau,

in acelai timp. eternitatea fiului i subordonarea

Acestuia fa| de Tatl);

c) tendinele „modalisle" dup care exis

..trinitate" numai pentru revelaia in exterior a
Dumnezeu, dar nu ca subzistena individual sau
ea existen ipostalic.

Dat fiind faptul c aceste tendine exclusive

înelcau principiile fundamentale ale credinei

irca

'ha
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cretine. Biserica a intervenit pentru a face cunos-
cut pozi|ia ortodox. în principiu, Biserica cre-
tin în loialitatea ci n-a admis s lic împrit fiina
lui Dumnezeu >i nici ca o parle a Treimii s tic nu-

mit «creatur
44

. Trebuie s mrturisim un Dum-
nezeu (inie i Cele trei Persoane libere* pe fiecare

cu proprietatea Sa,

Aceste poziii i erezii antilrinilare nu pot li

descrise în mod sintetic. Sinodul ecumenic din
381 ie menlionea/ pe cele mai impurtanle i face

anumite deosebiri în ce privete atitudinea ca-

nonic a Ortodoxiei Dup cum s-a v/ut. Prinii
capadocieni consider ca la originea acestor de-
vieri teologice exist dou influene: critica crei-

tinismului f formulata de leologia iudaic, un fel de
monarhianism reduciionisl i de poliarhia clenisl,

care sugera existena a Irei principii primordiale.

Dup cum se l ic, teologia iudaic nu recunoate
c Fiul tarte nscut din Tatl, din eternitate, i c El
exist în virtutea propriei Sale Persoane, Fa afirm
c Fiul cslc ca loi ceilali „fii ai lui Dumnezeu".
care se bucur de filiaie divin prin har. dar mi
dup fiina divin.

a) M o n a r h i a n i s m Cum se afirm, deo-
dat, „monarhia" Tatlui, care esle principiul uni-

tii llli Dtitnne/cu. fr a se nega exisltna ipos-

laelor i I ruiiUilca lui Dumne/cu. tar a introduce

„multiplicri" in fiina Sa necompus. simpl?
hre/ia cunoscuta ca „monurhianisnV* a pornit de la

inienia de a combate tc/a celor care susineau
..multiplicitatea" eonilor (ehtoniii) i dualismul
leii <M*imoni. numii .i alngot\ deoarece res-

pingeau învtura despre Logos, exprimat în

Evanghelia dup loan (evanghelie scris - dup
acetia - de Ccriiithusj. doctrina Logosului fiind la

baza tuturor speculaiilor gnostice, în general.
Te/a principal a monarhianismului este aceea

c divinitatea lui lltisfoa nu poale li echivalat în

nici o form cu cea a Tatlui, deoarece acest fapt

ar distruge monarhia, principiul unitii Iui Dum-
nezeu. Trinitatea divin este, astfel, respins. Exis-
lâ mai multe variante ale accsleî te/e: monarhia-
nismul dinamic Idynamis ** putere), dup care
Cuvântul este o simpl pulcrc* for divin care
emana de la Tatl, dar nu este Dumnezeu Însui.
Fiul nu este o persoan care sub/ist împreun cu
Tatl Theodot esle condamnat de Biserica din Ro-
ma, în 195, pentru c refuza s-I atribuie Iui Hris-

105 numele de Dumnezeu. La fel. i urmaul su.
IrtemoH. Mtinarhianisimil modalisl, care apare

TRATAT DC TEOLOGIE DOGMATICA SI ECUMENICA

în Asia Mic i se dezvolt la Roma; acesta este

propagai de Praxvas* ctre 190, apoi, de Noet de
Smyrna i de Sabe/ie. Aceast varianl este opus
radical ideii de trinitate, idenlificându-l pe llrisuis

cu Tatl lisus I Iristos cslc Dumnezeu, dar Hrisios

e Tatl însui ('ele Irei ipostasuri repre/im „mo-
duri" in care Dumnezeu apare in exterior.

Paul de Sanwsaia a sistematizat erezia cunos»

cul sub numele de monarhitmism* Mare teolog $i

om politic, devenit episcop de Antiohia în 260,
combtut de origcnilji din Alexandria, el neag
subzistena personala a Cuvântului lui Dumnezeu,
Accsla fiind doar o putere u Tatlui, singura per-
soan divin, principiul unic (monarhia) a! fiinei

divine. Sinodul ecumenic de la Niccea (325) îi

numete pe adepii lui Paul „pauliuili*** Crora Ic

impune, la revenirea la Ortodoxie, s fie Mre-
botezai" fCunonuI 14). Preoii lor, de asemenea,
sa tic rcbole/ali, apoi hirotonii.

Presupoziia lui Paul de Samosata este urm-
toarea: cretinismul este o religie monoteist, ca i
iudaismul; de aceea. în polemica, cu pgâna, în-

vtura despre unitatea lui Dumnezeu este esen-

ial. Aceast unitate este de aa natur. încât nu-
mai Tall posed Dumnezeirea i este Dumnezeu
cu adevrat. Nici Fiul nu esle Dumnezeu, nici

Cuvântul* Bid înelepciunea- Cuvântul este „pu-
terea" lui Dumnezeu (de unde, denumirea de mo-
narhianism ^dinamic*) deci nu o persoan dis-

linet care coexist împreun eu FI. lisus este un
om. dar \\\ El a locuit puterea sau înelepciunea lui

DumnezeU. El devine Mu numai dup întrupare,

dup ce S-a nscut în pântecele Maicii Sale. Paul
Tace, astfel, deosebirea intre Cuvanl (Logos) i
Fiu, spunând c fiul este Cuvântul întrupat, dom
îtt sensul c in Fiul slluiete înelepciunea (Lo-
gosul), aa cum a locuit în Moise i in Profei
lisus nu esle divin, ci. un om care a prunii In 1:1.

„00 intr-tm templu", puterea ..de sus*. între lisus

$i Cuvântul este doar o unire moral. Paul insist
all de mult asupra unitii Iui Dumne/cu, încât

persoanele i particularitile lor ipostatice dispar,

Numai Tatlui 1 se atribuie nenalcrca i deci

Dumnezeirea. Naterea Fiului, filiaia, nu este

esenial. Din aceast cauz. Paul fusese deja con-
damnai, în 268, de origenijli.

Susinând c Logosul care a locuit în Moise i
in Profei a locuit in omul lisus. pe care Dumnezeu
t.-a adoptat dup Rstignire si dup înviere i
Cruia l-a dat un Iei de dumnezeire. Paul continu
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adopianismul, ere/ie aprulâ la Roma. daloril

lui Theodol {ctre 195). Dup acesta. lisus. Care

S-a nscut în mod miraculos dinlr-o fecioar, a

primit Ia Botezul în Iordan. Duhul Slauf: de aceea

este llristos. Li u fost râsUguiL a înviat i a mântuit

lumea prin ascultarea Sa.jicnim care Dumnezeu
I a adoptat ea r iul Sau. Intre li St atl o relaie

de iubire, nu o unilalc de substan.

Paul de Samosala folosete termenul de ((ho-

moousios" în sensul ca Logosul face parte din ii*

inia dumnezeiasc a Tatlui, deci, peniru a nega

ca. Cuvântul are o subzisten sau o ipostas pro-

prie. Astfel, ol nu accepta nici existena Cuvântu-

lui ea ipoMasâ-pcrsoan completa, egala, alturi de
Tall, nici unirea real a Fiului tu umanitatea în

lisus Ilnstos. Sinodul du: Antiobia, din 26-1. nu a

eliminai eroarea lui Paul. Sinodul din 2fiK l-a con-

damnat, dar Paul n-a acceptat depunerea i a rmas
in funcie pân în 272. Tot la acesl sinod a fost

respins termenul de „consubstanial", deoarece era

folosit cu sensul efi 1- iul nu arc o subzistena inde-

pendent. In 325, termenului i s-a dat un alt sens;

Fiul i Tatl sunt de o fiin, dar fiecare are tlina

dumnezeiasc deplin in ipostasul Su propriu.

b) S u b o r d i n a t a n i * ni. Arianismul

este învtura lui Arie (eea,256-eca î36)j preot în

Alexandria, discipol al lui Lucian de Anliohia.

acesta, din coala lui Origen ( 1 85-254), care. invo-

când anumite texte biblice (Pilde 8, 22; In. 14.

2ft; 17, 3), susine e fiina lui Dumne/eu este

unic i incomunieahil ?i irage eonclu/ia c Fiul

ttU are o natur identic, eu Tatl. Separând firea

Tatlui de cea a Fiului. Arie face o diferen între

„nscut" i „creat'\ de unde, inferiori lulea Fiului.

Fiul e Dumnezeu nu în mod adevrat prin natere,

ci caIc creai: de aceea Iii arc un început. Arie a for-

mulai erezia sa, spunând t ,A fost un timp când

Fitil nu era", adic. Tatl a existai înainte de i
tara Fiul, 1 iul nu este de aceeai natur cu Tatl,

dar se deosebete de celelalte creaturi. FI e cea

dintâi dinlre creaturi, înelepciunea creat sau

„chipul*
4
Iul Dumnezeu, instrumentul prin care

Tatl a creai celelalte creaturi.

Dei a fost aprat de Eusebfa episcop deNico-

midiu. Arie a fost vehement criticat de episcopii

Alexandru i Aumasie de Alexandria. Sinodul I

ecumenic formuleaz rspunsul ortodox împotriva

ereziei ariene, sub diverse expresii; ,Xove dtn

latul S-a nâSCUt mai iuauUe d? toi vecii".
.
mh-

cut%
iar ftu fîjcut \ .( -

;
; ( r este de (t fiin a

Tat!" Ksenla Fiului este identic, cu a Tatlui, ii

naterea Sa din fatal este din veci. ceea ce înseam*)

n Ci I alai n-a existat vreodal Iar FiuF

Discipolii lui Arie s-au separat în dou grapurlj

unul care susinea c nimic nu e comun între Tal

i Fiul (cunumienif); altul, care acceptac Fiul at

o esen asemntoare cu cea a Tatlui (homecni)

Disputa arian nu se sfârete cu Sinodul I cciij

menie (325), deoarece arianismul este adoptai

ctre urmaii împratului Constantin, Constai

(353-362) i Valcns (364-378), carc-i persecut pt

partizanii Crezului de la Niceea. Peniru unii P m

i£

rini ui liiserieii. ere/ia Iui Arie ar li o urm lâr/ic

a pnliteismului pgân care, reducând divinitatea

o categorie li/ic, ador creatura. Peniru patriarhi

Folie, arianismul ar fi o tentativ de a introduc]

sistemul filozofic grec (elenismul) in teologic, I]

care Biserica a rezistat Combtând un pretins mo
dalism. pe care episcopul Alexandru l-ar fi expri-

mat intr-u omilie (inut în 3 1 S> despre unitate în

Treime. Arie recurge la subordinaiamsrn hristolo-

gic, poale cea mai grav erezie pe care o cunnaie

istoria Bisericii. înlr-adevr. afirmaia c naterea

din Tatl a Fiului sau c relaia parentala si filiala

între Tatl i Fiul nu suni eseniale, pornea de la

le/a ca Fiul esle o putere mai mic decât fatal.

Origen însui, care nu nega eternitatea persoa-

nelor, preferas le deosebeasc tn termeni de sub-

ordonare.

c) M n d a I i s m* Punctul de plecare in le/a

lui Sabelie este toi monoteismul „monarhie" de in-

fluen iudaizan. Combtând arianismul, care-F

separa pe Tatl de Fiul în mod radical (Creator-

creanir), Sabelie susine ca Tatl i Fiul trebuies
fie interpretai ca diferite aspecte, moduri sau

condiii în care fiina dumnezeiasc apare în exte-

rior, nu ca persoane distincte în unitatea Dum-
ne/eirii. Dumne/eu, în propria Sa liinlâ nediferen»

iat. simpl este numai o singur persoan, dar. în

relaiile cu creaia, se exprim in trei moduri dc
unde. denumirea de modalisnt): esle Tall când II

considerm ea fiin suprem care u creat univer-

sul, aa cum se descoper, mai ales, in Veehiul Tes-

tament; este Fiul ea revelat in Hnslos i ea Mân-
tuitor. Dumne/eu Care este în Hrislos esle Tall

însui. Cai* a luat Trup din Mria si a devenit Fiu*

Care este. deci. umanitatea lui Hristos i Care a
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suferii pe mice tpatripasianiîm); iii este Duhul
ca paradei, sfinilor

Prin urmare, pentru Sabelie distincia dintru

Tatl i Fiul este doar nominal. Tatl si Fiul fiind

simple „modaliti" în caro Dumnezeu apare. Fi-

ina lui Dumnezeu sau Dumnezeirea este. tu fond,

nedifereniat, personalitatea trinitar reprezen-

tând doar o „masc 4
* pe care o ia în manifestarea si

în afar, Sabehe neag, astfel, distinciile iposta-

tice în fiina divina. De notat c Sabelie n-a folosit

termenul de prosopan în sens de .,musc*\ ima-
gine, aparen, pentru a se referi la Fiul. ci. Ie-a

considerat pe toate cele trei denumiri manifestri
ale lui Dumnezeu, ca fiind o singura prosopon.
In perioada îu care prosapon era îneles ca apa-
ren exterioar, ortodocii i-au acuzai de sabelia-

nism pe cei care vorbeau de trei prosopu.

La Roma, Sabelie a fost condamnai de papa
CalJist

Sinodul din Constantinopol (38 1 ), care decide

ca mrturisirea de credin de la Niceca (325) s
nu fie alterat, menioneaz ereziile ce trebuie s
fie anatcmalizale, în special; cunomienii sau ano-
meii, arienii sau ctidoxicnii» semi-arienij, inaecdo-

menii sau pnevniatumahii, sahelieoii, mareelianii,

fotinienii i apolinaritii (Canonul I ). în canonul 7,
4

se impune ca sabelienii s lie rebotczali, ca ne-

cretini, daca «vin la Ortodoxie, U fel, 51 canonul
95 al Sinodului Quiniscxt din 691*

d) M a c c d o n i a n i s m. liste o forma de
subordinaianism eu privire Iu persoana Duhului
Stant Macedonie, episcop de Constarilinopol

(362) înva c Duhul este o creaturi [f&lsma) *

exacl ce spunea Arie despre Cuvântul - si un
../w" al lui Dumnczeu-TatL Partizanii lui Mace?
donie. numii „pnevmatomahi" - adversari ai

Duhului Slnt - au fost sever criticai de Prinii
capaducienL Macedonianismul a fost condamnai
Je Sinodul din 38K care a adoptat un articol de
credin despre Duhul SfnL dar tar s foloseas-

c expresia homaousios Ide o fiin h Sinodul VI
(tnllan), în canonul l. confirm acest articol în

care se formuleaz „ teologia Duhului Sfânt " res

pinge erezia Iui Macedonie i declara c „Duhul
Sfan este consubstanial f/tomooustos) cu Hristos
Dumnezeul nostru" Patriarhul Tarasîe al Con-
sianlinopolului, iiiU'-o scrisoare adresat, dup Si*

nodul de la Niceca din anul 787* Papei Adrian I al

Romei, menioneaz: „erezia lui Macedonie t a
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discipolilor si, poevmatomahi, care dec/ar c
Duhul Sfânt este creatur i rob al Tatlui". Si-

nodul decide ca pnevmatomahii s lie primii în

comuniunea ortodox dup ce anaicniatizeaz în

scris (liheflum) erezia lor.

Comentariu: Ex Patre Filioquc

Ex Patre Filioque (din Tatl i Fiul) - doctrina

formulat de Sinodul din Florena f 1438) dup
care Duhul are fiina Sa, îu acelai lîmp, i de la

Tall i de la Fiul i purcede clern din Unul i din
Altul, ca dintr-un singur principiu i printr-o sin*

gur ieire. i, fiindc tot ce arc Tatl l-a dat i
Fiului când L-a nscut, in afar de Persoana Sa ca
Tat. I-a dat Acestuia i purcederea Duhului. Si-

nodul din Lyon { 1 274) afumase câ Tatl e origi-

nea prim a Duhului, ca principiu Iar principiu,

dar i ca Tat al fiului unic, astfel c, împreun.
Constituie utucul principiu, din care purcede Du-
hul. Filioque ar vrea s sublinieze complemen-
taritatea între Talâl i Fiul. de aceea originea etern
j Duhului nu e Iar legturii cu cea a Fiului; HI

este, in acelai timp Duhul Tatlui i Duhul Fiului,

Teologia ortodox n-a admis Filioque, de-
oarece în Stana Treime, Tatl este originea unic
a celorlalte Persoane. Duhul purcede din Tatl
prin Fiul (ex Patre per Filium) - accept orto-

docii, la Florena. Filioque nu cslc o formul bi-

blic, schimb teologia despre monarhia Tatlui,
în plus, altereaz dogmele Sinodului ecumenic din

581. tar consensul Bisericii. A fost inuodus în

liturghia catolici între sec, VIII i XI, fiind cu-
noscut, deja, în Spania i la Roma, în sec* V-Vl.
Reformatorii l-au acceptat Iar comentarii

(Vczî: Paraschiv Wlon, „Filioque tnperspec-
tiva invftuni despre dogma, teologumen i
prere teologic particular

A

\ in Ortodoxia, XXV
< 1973), nr. l,pp. 39-54).

In discuiile recente, au fost subliniate mai
multe aspecte;

Dogma despre Dumnezeu - Stana Treime nu e

i> chestiune de melafizic, ci e un mister care
depcle conceptualizarea. Trebuie s fie re-

cunoscut lipsa de precizie a terminologici tri-

nitate, folosite in secolele III-Y\ în special, în ce
privete distincia între naterea Fiului i puree-



pr. PROF. DR. ruis hbi\

derea Duhului (Grigorie de Na/ian/, Cuvântri

teologice. V, 8).

Tema principal a dogmei irinilare este pre-

zena l lucrarea Tatlui prin Fiul în Duhul in

creaie, în istorie si în Biseric. In dezvoltarea

acestei doctrine, întrebarea: in ce mod Fiul este

cauz in purcederea Duhului de la Tatl, a fost

inevitabil. Folosind clauza Filioquc (i de la

Fiul), teologia apusean a acceptai o subordonare

(sistematic) a Fiului lai de Tatl i a Duhului

fa de Fiul Iar si in seama de reciprocitatea

ontologic dinlre Hristos i Duhul. Teologia rs-
ritean a insistai ca Duhul si nu fie trecui pe un

plan secundar iuu de Fiul, i nici deplasat în du-j

meniul pietii i al formulelor liturgice.

Introducerea unilaterala a clauzei in Crezul din

381 este nevalidâ. cci. penlru ortodoci, SunboluJ

are nu numai o semnificaie istorica i o autoritat

ecumenic, ci a devenit un texl liturgic, folosit ca]

mrturisire de credin personal la primirea

Tainelor: Botezului, Spovedaniei, Luharistiei i)

Hirotoniei. De asemenea, s-a spus c Filioquc

aprui intr-o cultur teologic proprie $1 consun]
cu un sistem dogmatic occidental, de aceea nu lre-|

buie s fie transferai i impus altei culturi i con-

cepii dogmatice.
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A7. Dumitezeu-Creatorul

Creai» cosmic, material i spiritual,

adus „dintru nefiin in fiin**

t, „La început Dumnezeu a jacut cerut i
pmântul" (FâC« I, I), Cea dintâi afirmaie teolo-

gic a Bibliei eslc reluat de Crezul de la Niccea

(325) în primul articol: ..Credem 01 Unul Dum-
nezeit-Tatl pantocratorul. ". Acesl adevr este

cunoscut din revelaia istoric a lui Dumnezeu*
dal prin Profei i prin Apostoli (In. 1, 1-5), de

aceea doctrina cretin despre creaie nu se con-

fund eu mitologia sau cu cosmologia* Numai
sentimentul religios, credina poate s accepte

acest mesaj. Pe calc natural, omul uu tie când i
cum a aprut universul:

tiNu tiu emu v-ai zmis-

lit in pântecele meu.. Ziditorul lumii care a zidii

pe om de h natere. Acela v va du duh i viafu
"

(II Mac. 7, 22-23). Iii înelege, totui, semnifi-

caia universului: „LI mi-u dat cunotina cea

adevrat despre cele ce sunt*. " (Ini. 7. 17». Fi-

lozofia si tiina nu cnnosc toate misterele lumii

haosul Iar via iniial i coerena universului*

Revelaia natural este completat de revelaia

supranatural.

2, Tatl este Dumnezeu Woiîltorul (pan-

tocrator), Dumnezeu Atotputernic, Care creeaz

lumea în timp i în spaiu, adic, aduce „diniru

nefiin in fiin" creaia sensibil, empiric i
cea inteligibil» nevzut. Biblia cretin se des-

chide cu cartea Facerea (Geneza), dup care

Dumnezeu Tatl creeaz din voia Sa libera i per-

sonal, prin Cuvântul Su Creator i Proniator:

.£â fie lumin../' (Fac. K 3)* Prin Cuvântul Su
le-a tras pe toate Ia existenta din nimic; Jil a zis fi

s-aujcut. El a poruncit i s~au zidit" (Ps.32, 9)*

Iar prin Duhul Su, Care acoperea, la început*

apele i'Fac. I t 2). Dumnezeu a pus în fpturi „su-

flare de xiaâ" (Fac* 1,30; 2. 7), Jn $ase zile a la

Cttt Domnul cerul t pmântul, iar în a apteu a

încetai j-i S-a odihnit "
i le. 3 1 , 1 7). De aceea, ziua

a aptea este zi de odihn. închinat Domnului.

Dumnezeu, la slrit a vzut c toat creaia Sa

era bun (Fac. 1,31).
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3, Vasile «I Marc. vorbind de lucrrile tri-

nitarc în legtur cu crearea lumii* reine: Tatl
este cauza iniiatuarc a (al ce o creat, deoarece din

iubirea Sa printeasc i din voina Sa liber

creeaz torul; Fiul este cauza eficienta, fiindc

prin HI vine Ia cxisien| lot ce e creat; Duhul este

cauza sfinitoare. pentru c prin lil ajunge creaia

la desvârire {Despre Duhul Sfiim, 16t 38). Gri-

gorie de Nazianz spune c Duhu[eslc co-ercalor

cu Fiul» atât în creaie, ci i în înviere (Omilia

XLI la Cincizccimc. 14).

4- lisus Hrislos vorbind despre a doua Sa
venire, amintete de începutul (ah inilio

i creaiei

(ktisis, creatura}, pe care a adus-o la existena

Dumnezeu (Mc. 13. 19). La început bcrcsluth»
en arche, iu priucipio - reluat de loan 1,1) indic
punctul de plecare, originea cosmosului în timp
i in spaiu, care mi sunt realiti materiale, ci de-

semneaz limitele creaiei, ceea ce îndeamn câ

nici un lucru nu este liber de „unde
4

* i de „când**.

Nu exist timp i spaiu trii Dumnezeu, dar fiina

Lui este în afaru Icmporalitii i a spaialitâii.

Creaia a fast „adusa" din nefiin Ia fiin, din

nimic Jtur-un montent\ numai prin Cuvântul lui

Duuuwzeu \Vi). 32, 6), A crea înseamn a ..aspi-

ra'* spre funl, a „trage" o existen virtuala in

realitatea aciuat; (l Dumnezeu a zis:Sfie lumin,
i a fost lumin" (Fac. 1, 3), In acest sens. actul

creator (ktish) prin care Dumne/cu „cheam taft*

tnf ce/e ce înc nu sunt" (Rom. 4, 17), „toat
fptura"- ktisma (1 Tim. 4, 4), „zidirea aceas-
ta*' (Lvr. 9, II». înseamn creatio ex nihilo.

„ Cci din ce n-afost" a creai FI tll Mac. 7. 28),

Care a (acut loaie cu cuvântul Su (în. 9, I):

H Toate s-au fcut prin El si pentru EV (Col. I,

16)* Creaia a lusl laeulâ pentru om. pentru ca
acesta sa o înloarc în dar lui Dumnezeu,

5. F.x nihilo înseamn c nu exista o materie

preexistenta creaiei, pe care Dumnezeu ar II or-

ganizal-u. Cosmosul a fosl creat anume ca ma-
terie, cer i pmânt. Dualitatea laplurilur se ob-
serv în lumea sensibil, care esle limitat de timp

i de spaiu, prin descompunere i prin moarte, i
în lumea inteligibil, care nu este supus morii.
Tolui. lumea imaterial („cerul") este toi creat i
se supune acelorai legi ale creaiei, iar legile i re-

laiile ei sunt imateriale. Micarea >i devenirea
suni proprii materiei, care nu esle clem. Fvolufia

naturii arat c lumea nu poate fi. in acelai timp,
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ceva venic i în devenire. Universul, adic sis-

temul solar $i galaxiile cele mai îndeprtate, în-

seamn infinitul.

6. Dumnezeu a creat lumea „din nimic
4
*, prin

voia Sa, liber: . Toate câte a vrut Domnul ajcut
in ceri pe pmânt" (Ps.134, 6). Dumnezeu cre-

eaz prin aceea c vrea, nu prin aceea c exislâ.

adic, din necesitate. Creaia nu este o emanaie
divin i nu st în raport cu Creatorul* cum sl
cauza cu efectul. Fpturile suni venile la existen
,,in urma" Lui, nu nscute sau purcese din venicie

din fiina Sa (emanaiionism). Fpturile sunt rezul-

tatul hotrârii libere i al lucrrii creatoare divine;

dei neercal. aceeai lucrare începe i înceteaz.

Esle buna plcere a lui Dumnezeu ca s determine
creaturile s participe la buntatea i la iubirea

Lui: M Tu ai creat toate lucrurile. Tu ui vuit ca e/e

sâfîe. i ele aufost create'* (Apoc. 4, II). Dum-
nezeu nu creeaz lumea din necesitate, ci din li-

bertatea i din buntatea Sa, anume, ca s dea
omului un mediu de realizare a vocaiei lui, în

limitele creatului. Dar nici lumea nu se ivete de la

sine. O creaie independent de Creator nu exist,

iar Dumnezeu a adus lumea din nefiin la fiin,

n-a ereai-o din ceea ce era sau din Sine. Cuvântul

lui Dumne/cu e Dumnezeu necieat. iar lumea
aceasta materiala, creat. Dumnc/eu a creat o
lume pe cale de perleeiune spre destinul ei. Dum-
nezeu, ca Stpân atotputernic, dirijeaz acest pro-

ces, desigur, cu colaborarea omului.

7. Toat creaia este bun: „5r a privit Dum-
nezeu toate câtefcuse i iat erau hune foarte

"

(Fac. I f 31). Kstc hun i binecuvântat de Dum-
nezeu. Ba se mic în interiorul lui Dumnezeu
(F,A. I7 ( 28)T adic aspir spre Creator, caut 5 se

înloarc la HL ca la sursa ei. Se numete ..parte** a

lui Dumnezeu DU prin substana ei, ci prin ra-
iunea dup care a fosl creat, care preexist în

Dumnezeu (Maxim Mrturisitorul, Ambigua* 7.

p. Kl). Raiunea ei nu este deci a rului, ci. a bi-

nelui. Lumea nu esle produsul spiritului ru, nici

nu a fost creat spre a pedepsi în ca sufletele pen-
tru pcatele lor preexistente, cum susinea ori-

genismuL Materia nu este rea în esena ei, ci în

mod accidental. Lumea a fosl creat perfecta, dar

cu o perfeciune în devenire, tocmai pentru ca esle

destinat unui alt scop spre care se mic. Lumea
a fosl destinat i încredinat omului (Fac. 1.26).

de aceea în cursul ei spre finabiaie. ca poate s
49
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euc/e. 11 ind determinat de libertatea omului.
Deii minat i împrit de puterile rului, din

cauza neascultrii omului, creaia n-a pierdut bu-

ntatea i frumuseea ei intrinseca, de origine.

Creaia, chiar în aceast stare c/ul. dorete s fie

eliberata i ateapt s fie rscumprata din aceasta

dependen tiranic (Rom. 8. 21)*

8. In creaie, se pot distinge mai multe niveluri

de via:
a) Viaa lui Dumnezeu. Care exist prin EI în-

sui. Care este venic. lânî început i Iar slaril,

nu purcede din altceva i este izvorul a toat viaa;

b) Viaa îngerilor care suni creai iar de pcat;

c) Viaa omeneasc, creat, atins de pcat i
muritoare;

d) Viata subuman, aceea a animalelor i plan-

lelor. care este creat, muritoare i atinsa de p-
catul omenesc. înlr-o lume care a câ/ut:

e) VÎBa puterilor râului. îngeri creai buni. care,

datorit voinei i faptelor proprii, acioneaz spre

ru i se opun planurilor Iui Dumnezeu >i dena-

tureaz viaa pe pmânt.
.Jntrupnrea Domnului duce Iu apariia unet

viei noi ji unice, aceea a Cuvântului {tipul a) unit

cu Trupul (tipul c). Aceasta este \iaa venic a lut

Dumnezeu care a îmbrcat oforma, un corp tunau,

viaa lui fisus Hristos" (Ve/i. Documentul Orto-

dox „Iisns Hristos - Viaa lumii
1
\ tratl cit, p. 8).

9. Prin „lucruri/c nevzute" {sau cerurile sau

cele raai presus de ceruri) se îneleg puterile ce-

reti, cetele i otirile îngerilor, creaturi spirituale,

fr trup. dar cu raiune i voin, spirite personale

i nemuritoare (Le. 20. 36), care depesc, in per-

feciune, lumea material, vâzut(Dan, 10, 9-13).

Hristos vorbete de „îngerii
4

" Si (Ml, 25, 31),

creai de EI. prini pentru ti; t
Jn El au fost zidite

toate, ce/e din ceruri fi cele de pe pmânt cele

vzute i nevzute, fie tronuri, fie domnii, fie în-

ceptorii, fie stpânii" (Co\. I, 16). Aceste spirite

bune suut mesagerii iconoiniei divine (lî-vr. 1. 14)

i au misiuni si slujiri diverse: sunt pre/cnlc la

creaie („Iiii lui Dumnc/eu". Iov 38. 7t, ele inchid

porile raiului (Fac, _1, 24). conduc poporul evreu

ile. 23. 20-23), .serafimii aduc slav lui Dumne-
zeu (îs. fi, 2-3; Apoc. 4

f
S). Gavriil anun Na-

terea dup trup a Fiului (Le. L 19. 261. MihaU i
îngerii Lui ii înving pe satan (Apoc. 12, 7). în-

gerii bineveslesc (Le, 2. 10). anun veslca învierii

(Mc. 16, 5-7), se afl la Parusie - Ziua Domnului

(Apoc. 1 T
10-11), când Fiul Omului îi va trimite I

pe îngerii Si s anun|e judecata ullimfi (Mt. 13, I

41:24.31).

Viaa fiecrui om este sub pa/a ., îngerilor lor I

din ceruri" (Mt. 18. 10): sracul a fost dus de în-

geri în sânul lui Avraam (Le. 16* 22/ (f Cci Dom-
nul va porunci îngerilorSis tepzeasc pe tine

in toate cile tale" (Ps. 90, 1 1 ), De asemenea, na- I

iunile sunt sub protecia lor (Dcut. 32. 8 r îngerul*

un mijlocitor între vii, intervine pentru îndreptarea

pctoilor (Iov 33, 23-24). îngerii sunt ..solii care

cutreier pmântul" în favoarea oamenilor (Zah, I ,

10-14), ci duc rugciunile oamenilor înaintea I

Domnului (Tob, 12, 12). îngerii se lupt împotriva i

diavolului t Iuda 9), La Liturghie, poporul cânt I

împreun cu ei imnul: Sfânt. Sffini, SlTint (imnul

heruvic), iar la rugciunea pentru mori, se invoc
|

„Dumnezeul duhurilor i a tot trupul" Hi sunt
|

ocrotitorii Bisericilor (Apoc. 1 ? 20).

ltl. [agerii îl descoper pe Dumnc/eu all et
voiete HI s Se luse cunoscut de -umerii, îngerii

sunt luminai dup Ircpiele lor (cele nou cete) i
au baiul prin participare: „îngerii isureepe oameni

\

prut harul .t strlucirea aceasta ?/ prin unirea cu

Dumnezeu. De aceea puterile înelegtoare $i
|

duhurile slujitoare sunt luminile cele de al doilea,
|

slujitori ui luminii de sus ff, ca lumini de al doilea,

rsfrângeri ale primei lumini- îngerul este cea din-

tâifire luminoas dup cea dintâi, râfrângând-o
pe aceea. Este lumina a doua, o iradiere1 sau o im-

pârttre a celei dintâi lamuri. i, mtcndu-se in

cerc. minite îndumnezeite se unesc cu razelefr
de început tfr de sfârit alefrumosului i ale

binelui" (Grigorie Palama, Concepte despre cu-

notina natural, 77, J'ilocalia", p. 477).

Au fost trimii s slujeasc i s lie stpânii,

pe când oamenii au fost rânduii nu numai s lie

stpânii, ci s i stpâneasc. Oamenii i îngerii

au acelai Creator. Domn i împrat. Acum este

propriu îngerilor buni. atât dup natura lor, ci i
prin libera lor alegere, s nu mai poat cdea, s
nu kc mai mite de la bine la riu, Libertatea lor

este. astfel, consolidat în bine, încât ei nu mai
pol dori s fac ceva ru.

1 1, Biblia vorbete i de spirite rele (demoni,

draci, diavolii care se opun voii lui Dumne/eu
(Fac. 3. 1-5), Satana (duman, adversar), condu-
ctorul lor. ia chipul arpelui i devine ispititorul

celor care poart chipul Iui Dumne/cu: Kva i
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Adara (Fac. 3, 1-15), Iov i lisus(lov 1, 6; Mc* 1.

13). lacandu-i s nu asculte de Dumnezeu* Acesta

a fost la început creai cu o natur bun, dar a „c-
zui" din cer (Le 10, I»; ls. 14, 12). adic, a fo«

prsit de Dumnezeu, pentru c este
t

,
mincinos i

ratai minciunii" (In. K, 44; I In. 3, 8), adic, lsat

în pornirea lyi perversa, irevocabil- Pcatul lor nu

va li iertat îngerii suni nemuritori din cauza bu-

ntii lor, dar diavolii rmân nemuri lori în rutate,

nu prin fiin, ci prin aplecare de bun voie spre

ru* In viclenia lui t diavolul a rsturnat stpânirea

pe care omul u avea la început, dar Creatorul a

împiedicai puterea rului sul biruie pe om. Ia nu

sunt stpânii lumii; tt Denumii no au nici stpâ-

nire* nici putere contra cuiva, decât numai dac li

se îngduie de Dumnezeu fn scopul mântuirii, cum
este cazul lut Iov fi dup cum este scris fn BVttfh

ghelii despre porci. Dar o dat ce Dumnezeu le în-

gduie, au putere, se schimbi iauforma pe care

o vor dupâfantezia loi\

\ 7
ii i îngerii lut Dumnezeu, ntci denumit nu

cwh»k cric viitoare: ai toate acestea, proorocesc

îngerii proorocesc pentru c Dumnezeu le reve-

leaz i le poruncete s prooroceasc. Pentru

aceea se realizeaz toate câte spun ei. Dar t de

mont i proorocesc: uneori pentru c vd cele ce se

întâmpl, alteori prin conjunctur Pentru îneca

de multe ari mint i nu trebuiesc crczttft. chiar

dat. uneori spun adevrui in cluput in care am
artat. Ei cunosc i Scripturile.

Toat rutatea i patimile necurute au fost

nscocite de cu Lx s-a îngduit s-t ispiteasc pe
niit

t
dar nu au putere saforeze pe cineva. Cci

noi avem facultatea de a primi ispita sau de a nu
o primi. Pentru acest motiv s-a pregtit diavolului

i demonilor lui i celor care îl urmeaz* focul

nestins i pedeapsa venic.
Dar trebuie s se tie ca ceea ce este moartea

pentru oameni, aceea este cderea pentru îngeri.

Dup cdere, ei nu mat au posibilitatea pocinei,

dup cum nu o au nici oamenii dup moarte.

"

(loan Damaschin, Dogmatica, cM t 4, p.50).

12. Cel care L-a trdat pe lisus este numit dia-

vol - diabolns - (In. 6, 70) pcnlnic a voii sâ-L se-

pare de Dumnezeu, Biserica .tie exorci.smele sau

lepdrile ( tt Te lepezi de satana?")* ca parte din

ritualul de pregtire a celui care urmeaz s fie

botezul. Dei e spirit pur. diavolul c creatur, deci,

limitat: „Cci i diavolul, pierzând cunotina lui

triai in lEOMKBC dogmatica $1 ECUMENICA

Dumnezeu prin nerecunotina i mândrie, a ajuns

cu necesitate netiutor. De aceea nu poate li de
la sine ce s fac t ci-L vede pe Dumnezeu ce

face ea *u *te mântuiasc i din aceasta îma
viclenia i se silete s fac cele asemntoare,
spre pierzania noastr. Deoarece II urte pe
Dumnezeu i nu poale si se rzboiasc cu El, se

rzboiete cu noi. care suntem dup chipul Lui>

inchipuindu-ic prin aceasta îl inf'ânge pe Du/n*

nezeu". (Petru Damaschin, învturi duhovni-

ceti, l „Filocalia" 5. p. 38j.

Pruni» divin

13. Pronia sau providena înseamn purtare

_ ij, preocupare (F\A. 24, 2). Lucrrile multi-

ple ale lui Dumnezeu, prin care se pogoar „în

afara", se deosebesc de fiina Sa nedescoperit,

una 91 .simpl, dar se deosebesc i între ele. De
pild, creaia se deosebete de pretiin, cci tâp-

lurite sensibile i inteligibile nu exist deodat cu
picliina divin* Fie au venii in existen t,in urma

Lui"- Creaia se deosebete i de pronie, adic de

modul în care Dumnezeu chivernisete, SJSinc v»

conduce lumea spre scopul pentru care a fost crea-

t. Prin pronia Sa, in cadrul iconumici divine crea-

toare i râseumprloare. Dumnezeu este pretu-

tindeni de faa $i totul se all în stpânirea Sa, ea

un cosmos: uPe toate fe~a creat ca pe o potiaahâ,

<Astfel ca, dup legtura raiunilor lor, s sepoat
numi pe drept cuvânt cosmos - frumuele * (Gri-

gorie Palama).

Prin pronie. Dumnezeu Se aeomodeuz la

orice silua)ic uman, HI, (.are cluzete, conduce

i judec lotul: „Unde mâ voi duce de la Duhul
Tu" (IV 138, 7-8). „Cu palma Ta cuprinzi tOQr

te*\ Poart de grij i chivernisete tonii: tJJesdti-

zând Tu mâna Ta. toate se vor umple de bun-
ti. " (Pa. 103, 29). „Vedei, vedei, c Eu sunt

Dumnezeu Care atn plouat man i ap din piatr
ani izvorât, odinioar, in pustiu, pentru poporul

Meu. numai cu dreapta fi cu puterea Mea M
.

14. ApCCte principale despre providen:
- Pronia se refer atât la legile generale ale

creaiei, cât i la entitile particulare i la fiinele

individuale în care exist aceste legi. Aceste legi

suni conduse eâlre scopul pe care îl are lumea,

viaa venic. Altfel, pronia ar 11 inutila. Dumne-
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/cu este cauza existenei ca i creator, cum i sco-

pul ei, c&proniator:
- Creaia continua, adic universul i orice

Inim de viaa suni create, deci, înzestrate cu sens

i cu demnitate. Numeroi filozofi vorbesc de de-

clinul i de dispariia inexorabil a cosmosului,

cci este doveditc biosfera are o (inalitalc, un în-

ceput i un sfârii. Le înseamn, atunci, eterni-

tate, via venic? Concluzia: existena umana
este inutil, lipsit de sen*. Or. acest postulat im
este nici cert. nici verificabil* în mod liinilic.

Creaia continua (noiunea ..eonlinuum extensiv"

se gsete în filozofia lui A,N. Whilchcad) arata,

dimpotriv, c universul esfe permanent susinut

de puterea de viaa a lui Dumnezeu, Care prin fi-

ina Sa însi este zoopion. dttorul i transmi-

lortil de via;
- Pronia este nu numai suportul existenei care

d orientarea creaiei, ci i un ujutur. „palma iui

Dumnezeu" iPs. 139, 5), fora prin care Dumnezeu
atrage fiinele spre inta lor fireasc. Pronia ia for-

ma unui dialog continuu, a unei sinergii libere.

HarS a sili voia omului. Dumnezeu folosete legi,

situaii, lucruri si le dirijeaz în mod liber:

- Omul csle ci însumi un organ al proniei t„o

cauz secunda") deoarece, ca unul ce are demni-

tatea sa supun pmântul, poate folosi în mod liber

legile creaiei pentru a organiza viaa sa i a se-

menilor si. înlre cauza existenei i scopul aces-

teia, care depind de voina lui Dumnezeu, cci 1:1

este „Cel Ce lucreaz în voi i ca sa vrei i ca sâ

lucrat?* (Filip. 2, 13), omul se mic liber, chemai

s fie impreun-lucrlnr cu Dumnezeu" (1 Cor. 3,

9; Col % 11; 1 Tes. 3. 2), Astfel, el poale con-

diiona viaa sa de ecu a semenilor, intr-un mod
pozitiv sau negativ;

- Pronia nu înseamn pentru om fatalitate^

adic lips de grij sau de responsabilitate. „ Cu-
tai mai inti împria iui Dumnezeui dreptatea

Lui i toate acestea« \ or aduga voit. Nu v în-

grijii de ziua de mine. cuci ziua de mâine se va

îngriji de ale sale. Ajunge zilei rutatea ei " (Mt. 6,

33-34), Textul este împotriva unei stri de agi-

taie în care omul nu mai poate discerne valorile

fundamentale de lucrurile secundare i nu se mai

poate concentra asupra scopului pentru care a fosi

creat i destinat: lumea viitoare, Psalmistul îi

pune încrederea deplin in purtarea de grij a lui

Dumnezeu: ^Deschizând Tu mâna Ta> toate se

vor umple de bunti. Dar întarcndu-i Tufaa
Ta. se vor tulbura; lua-vei duhul lori se vor s/ar~

i i în rân se vor întoarce. Trimite-vei Duhul

Tu i se vor zidi i vei tnrtoi faa pmântului 1 '

(Ps. 103,29-31),

- „Greelile tuturor oamenilor suut ca un

pumn de nisip czut în mare, în asemnare cu

proniai cu mila lui Dumnezeu; i, precum nu se

infamia im iz\ttr ce curge îmbelugat de un pumn
de rân, aa nu este biruit mi/a Fctorului, de
rutateafpturilor" („Filocal ia", 10. 300).

15. Planul (iconomia. pedagogia) lui Dumne-
zeu cu creaia Sa se vede în:

a) Colaborarea celor vzute cu cele nevâ/ute, I

astfel c nu exist lumi sau realiti separate: o

lume cereasc, bsolutâ» imaterial, a ideilor i o

lume a materiei, a trupului, a oamenilor. Sintc/a

dintre lumea spiritului i cea a materiei este chiar

omul, care se afla în inlimitalea îngerilor:

b) întoarcerea creaiei la Creator, care se face

tot prin Cuvântul creator, asifel ca s f\c Dumne-
zeu în toate, Dumnezeu este bl pronia Sa Domnul

istoriei i Mântuitorul lumii, dar las Inc libertii

omului sâ antreneze universul spre finalitatea lui

providenial. Nimeni nu este predestinat Mân-
tuirea nu este o „ necesitate" sau o devenire natu-

rala ;nrlgenismj ci, o întoarcere liber la Tatl,

împreun eu Hrislos Care a asumat umanitatea

pentru eternitate:

e) Refuzul de a îndumne^ei lumea creat i de a

adora ceva din creaie. Idolatria: s-au închinai i au

slujii creaiei in locul Creatorului, au preschimbat

slava lui Dumnezeu venic cu chipul omului corup-

tibil, este pcat de moarte (Rom. I, 23-25; DeuL 4,

26-29; Ier 10,14-15):

d) Theodiceea, doctrin care combate fatali-

tatea rului i a pcatului originar In creaie, în

numele Providenei divine - sperana mântuirii.

Nici umanitatea, nici creaia cosmic nu se afl în

afara harului si a iubirii lui Dumnezeu:

c) Ziua a opta (ziua învierii. Duminica) des-

chide ciclul celor aple zile (care reprezint istoria

lumii create, spre lumea erea|iei noi). Astfel, ma-

teria vie (bios) nu este nici biodegradabil, nici

rccidabilâ. Ziua a opta este simbolul eternitii

întrucât i creatura va fi eliberat din robia stric-

ciunii (Rom, 8, 21),
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Cunoatere» lui Dumnezeu

16. Cunoaterea teologic este precedat, ade-

sea, de cunoaterea naturalâ-logicâ. Cci. cuno-

inta naturala 5-a druit oumenilor ca hai înainte

de har, de aceea ea premerge credinei. Col cure nu

cunoate adevrul acesta, c Dumnezeu i-a dat

raiunea, nici nu poale crede cu adevrat (Mc, As-

cetul). Totui, credina este aceea care sesizeaz

adcvaml i-l gsete numai prin Revelaia Fiului

Iui Dumnc/cu >i prin iluminarea Duhului Sfânt

Avraorn s-a închinai celor trei tineri, spunând c se

all în faa lui Dumnezeu (Fac. IH, 2). Ucenicii

L-au adorai pe lisus când au vzut cum creatunle

I se supun, recunoscând, astfel, îndumnezeirea

Lui: „Crezic potface aceasta ?.-. Dup credina

voastr, fie WW/5" (ML 9, 28*30). „Cred Doamne,

$i s-au închinai Lai" (In. 9, 38)* Prin urinare, dru-

mul cunoaterii teologice este de la credin - fides

- pistis - la gnoz -cpiynosis (lîles. 4, 13/: „Noi

am crezut i am cunoscut c Tu eti Sfântul hii

Durtifiezeu" (In. 6, 9). Dar nici probele logice

(cazul lui Tnrna), nici gnu/a - unificarea (cu/ul

misticilor) nu epuizeaz misterul credinei.

17. La începutul Simbolului din anul 381. „Lu

Cterf* (in original „Noi credem"» exprim decla-

raia solemn a cretinului ca viaa sa e depen-

dent de Dumnezeu, despre care d mrturie Sfin-

ii Scriptura. Prin credin, cretinul arc o viziune

sacr despre creaie, despre istorie, despre lume.

Eu cred are sensul de a merge cu Dumnezeu, de a

fi în comuniune cu FI. de a tri conform cu porun-

cile Lui. Dreptul triete din credina, dui încre-

derea c ac all inlr-o relaie mântuitoare eu Dum-
nezeu. Avraam a avui o credin sincer, care l-a

mântuit (Fac. 15. 6). Fu cred c rspunsul personal

i liber la chemarea lui lisus: „ Pocâii-v si credei

fii Evanghelie" (Mc. I, 15). Cu aceasta credin,
cretinii clu/ii de învaturile propuse de llise-

ric pot identifica lumina adevrului, ea fii ai lu-

minii (Le. 16, 8).

18. Credina este o cunotin ce nu se poate

demonstra (Evr. 1 K 1 ). La este o punte de leg-

tur, o unire nemijlocit, mai presus de fire i de

înelegere, a celui care crede cu Cel crezut La ca-

ptul acestei puni are loc revelaia personal* au-

icntic, a Celui ere/ut prin ptrunderea (perifio

rc/a) de negrit a Acestuia în eel care crede. De
aceea, credina ponte avea mai mulle nume:

TRATAT OK ItOtOClE DOGMATIC* >I ECUMENICA

- împria lui Dumnezeu, adic, împrtirea

de daruri ce aparin lumii viitoare. Asllcl, se poate

spune: ..împria lui Dumnezeu este Ol tun/rut

vostru'* (Le, 17. 211. Prin urmare, „Credina este

împria lut Dumnezeufrform, iar împria
este credina care a primit in mod divin oforma

"

- Asemnarea celor care se împrtesc eu CVI

de Care se împrtesc sau identitatea actualizat

prin indumnezeire.
- îndumnezeirca, adic întoarcerea final a

celor care cred la principiul lor propriu sau con-

centrarea $i slaritul timpurilor i al veacurilor,

odihnirea pururea mobil a celor vrednici în jurul

lui Dumnezeu, bucuria venic i neînserala de

Cel dorii.

Astfel, se poale .spune c mântuirea sufletelor

eslc „captul credina" (I PL 1,9) (Muxim Mr-
turisitorul. Rspunsuri ctre Talasie* 33. 59, .J-i-

loealia"3,pp. MS, 314-3151.

19. Lxiitâ o credin simpl prin care se accep-

l ea adevrate m vrednice de crezul învturile

biblice despre Dumnezeu, despre lisus Hristos i
despre Duhul SI£nL Kxît o credin din simire

prin care cretinul experia/ adevrul cuvintelor

lui Dumnezeu, producându-sc o schimbare în eu-

genii su. prin artarea slavei Celui Care st din-

colo de cuvinte. In fala acestei credine, creaia i
cuvintele Scripturii devin transparente, deschizn-

du-se, astfel, perspectivele cunoaterii tîr sfârit,

care este, de fapt obiectul contemplaiei teologice,

Aceasiâ cunoatere se compar cu a doua nuterc

în Duhul, credina devenind lumina i sarea oa-

menilor (Nichita StilhatuL Capete despre cuno-

tin, 1, pp, 30-31).

20. Desigur cunoaterea prin credin nu pre-

tinde a fi o cunoatere absolut. Nici teologia nu

pretinde a Ii o tiin exact, deoarece teologul

nu-L posed pe Dumnezeu ca obiect. Exist dou
interpretri (sau „contemplaii**) ale realitii: una

recurge la investigarea empiric i la explicarea

tiinific având ajutorul tiinelor exacte; alta re-

curge la contemplaia prin credin, la perspectiva

leologic, in lumina Revelaiei care vine de sus.

Credina in sens teologic face dou operaii: în

primul rând. protejeaz misterul lui Dumnezeu $i

al numelui Lui deci nu accept substituirea Irans-

cendenei divine i nici închinarea la creaie în

locul Creatorului (idolatria). Aceasta. în contra-

dicie cu cunoaterea empiric. In al doilea rând.
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protejeaz venirea lui Dumnezeu ca om la oameni,

ca Stpân al creaiei i ca Domn al istorici, decL res-

pinge substituirea întruprii istorice a Creatorului*

aceasta fund iu dezacord cu cunoaterea gnostic.

21. Rpislemologia teologic, formulat de

Slanlul (irigoric de Nyssa: adevrata cunoatere a

lui Dumnc/cu este aceea de a nu fi cunoscut, ac-

cept abordarea apofalicâ a lui Dumnezeu, necu-

noscut dup fiin, esena supraliinial. De unde,

întrebarea: Care este slutului „tclogiei naturale"

pentru teologia ortodox, care se folosete de calea

apofatic I bazata pe revelaie i pe limitele limba-

jului teologic)? Ce valoare are epistemologia filo-

zofic i tiinific, ee sens au noiunile filozofice

despre Dumnezeu: ultimul fundament al Fiinei,

cauza nccau/al. raiunea armonici cosmice? K po-

sibil dialogul dintre teologic i filozofie? Credina

a raiunea pot fi surse ale cunoaterii teologice ?

22. Apologetica. Argumentele raionale i
„credibilitatea** lor

„Mm/V nu e mai srac decât cttgetarea care,

stând afara de Dumnezeu, filozofeaz despre Dum-
nezeu" (Diadoh al Foticeii. Cuvânt ascetic, 7,

„Filocalia
4

!, p. 356).

în tradiliu ortodoti, apologetica u-a cunoscut

prea mare dezvoltare ca disciplin teologic.

Cci ea n-a admis analogia entis (analogia fi-

inei), leza din filozofia lui Aristntet. reluat de
Tnma d'Aquino, dup care despre fiin nu Se

vorbete intr-un fel unic. ci, îu mod divers, adic
în proporia in care realitile Telurile particip la

Fiina suu la Substana prim. De asemenea, teo-

logia ortodox n-a forat raiunea s devin din

cauz secundar cauz primara, cu scopul de a

demonstra „credibilitatea raional" a revelaiei

supranaturale, hste adevrat c Apologeii i P-
rinii Bisericii au folosit diverse argumente» în

special: cel cosmologic (cauzalitatea creaiei) i
cel teleologic (cauzalitatea finala). Sfântul loan

Darnaschin încearc o „demonstraie silogistic*
4

despre ..Dumnezeu unic ii nu mai muli '\ pornind

de la postulatul c ttfiinele perfecte nu potfi mai
multe*' {Dogmatica L 5.

6

t
7). Cum apologetica se

rezum la „cugetareu asupra fiinei Iui Dumne-
zeu

M
, la un discurs intelectual, ea nu solicit gândi-

rea s intre intr-un proces de convertire (uicta-

uoia) i nu trece la comuniunea i la adorarea lui

Dumnezeu. Apologetica nu sesizeaz marele pri-

vilegiu al raiunii umane: metanoh*, în plus. apo-

logetica nu poate eontrola argumentele i sofis-

mele posibile *{„ Cine II cunoate pe Dumnezeu
cunoate i natura Sa ").

23. Care este funcia raiunii ? Teologia or-

todox a recunoscut însuirea cognitiv a raiu-

nii, dar n-a încurajai intelectualismul apologeticii»

adic epuizarea raiunii in gsirea unor dovezi de-

spre existena lui Dumnezeu. în schimb, raiunea

poate s resping obieciile celor care nu cred,

artând c adevrurile credinei nu se opun raiunii

umane, nu sunt absurde; dei ele depesc cunoa-
terea intelectual^ sunt. totui. ..credibile*', „accep-

tabile" pentru gândire. Dialectica poate, astfel,

servi pentru a înfrunta logica ereziilor i, in gene-

ral, sofismele. Pentru Clement Alexandrinul, filo-

zofia este de ajutor celui care caut. în chip logic,

adevrul, lia e o cauz ajuttoare, secundar (teolo-

gia romano-catolic). La ajut la sesizarea ade-

vrului, dar nu e o cauz unic: ti Unul este adev-
rul, dar multe ±tmt cele car? contribuie la cuttrea
lui; gsirea adevrului, ins, o putem dobândi nu-

mai prin Fiu!" {Stromata f XX, 97-lOLpp. 69-70).

Teologia cretin a înfruntat multe filo/olii i
concepii cosmologice, ca de pild: dualismul

(care opune Dumnc/cu i creaia, aceasta în nu-

mele unui principiu ru, substanial), panteismul

(Dumnezeu Se identific cu universul creat), ma-
terialismul antiteist (care limiteaz tiina în ma^
terie). Unele erezii teologice au vorbit despre un

Dumnezeu creat, un Duh creat, un har creat. Apo-
logetica scolastica a încercat s formuleze ar-

gumente raionale despre existena lui Dumnezeu

.

dar raiunea însi poate s fie criticat (E, Karti,

Critica raiunii pure). Unul din argumente este

acela c toate descoperirile tiinifice, folosind na-

vete, sonde i microscoape interspaiale. toate cer-

cetrile psihologice» analizele sociologice, succe-

sele hiogenezei n-au modificat si nu au intensificat

cu nimic realitatea în ea însi, identic, univer-

sal, coerent. Au modificat doar forma raportului

omului cu creaia, iar evoluia acestui raport nu
este totdeauna pozitiv. Credina religioas inter-

vine, în mod particular, în descifrarea acestui ra-

port: de subordonare -transcendent- imanent, de

juxtapunere - har creai peste natura creat, de po-

larizare - principiul binelui i cel al rului.
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S mai adugm i faptul c Fiina lui Dum-
nezeu nu se confund cu raiunea universului (no-

minalism). Esena ontologica (care nu const în

idei venice, paradigme ale creaturilor, cu Iu Pla-

Inn) este fondul fiinei. Raiunea nu este ontolo-

gic, ha este instrument de cunoatere, poale s
lege conceptele într-un sistem logic, poale s dea
mrturie despre experiene ale Funiei, dar ea nu
unele realitatea. Apologelica are, deci. limitele

ra}iunii. Nici »liinla n-a schimbul lumea, n-a inten-

sificat-o, n-a dus-o la plinire ontologic. Nici reli-

gia. Aceast schimbare nu se poale face iar Dum-
nezeu, Iar Creator >Jumai dac Dumnezeu asum
creaia, omul poate s participe la Fiina divin i
poate s-ii realizeze fiina sa creat. Aeeasl co-
muniune nnlologic a lui Dumnezeu cu creaia Sa
are ca.surs i ca paradigm unirea perihoretic
dintre firea divin i cea uman in Persoana lut

Tisus Hrislos, Fiul lui Dumnezeu întrupai, întrupa-

rea face posibil aceasta ontologie de trecere de la

ontologia Fiinei lui Dumnezeu la umanitaiea în-

dumnezeit, redând umanului chipul lui Dumne-
zeu, fcând din uman „casa pe care o zidete Du-
hul" („arhitectura Duhului").

23, Cele mai cunoscute argumente privind
existena lui Dumnezeu suni:

- Primul motor, care iniiaz micarea, este

cau/a primara, care mi exist dintr-o alt cuuz, ci

exislâ prin ea, din care toate provin. Cine a pus în

micare lumea la origine?

- Contingena sau dependenta lumii, care
inseamnâ c existenta ei nu e necesar, c nu are

în ea cau/a existenei. Lumea este insulîcicnlâ în

sine, nu-ii asigur propria fiin, poate sâ existe
sau nu:

- Lumea are o finalitate, se mic spre un scop
>i acesta se deduce din armonia, din frumuseea i
din ordinea creaturii;

- Universalitatea religiei sau credina uni-
versal in Dumnezeu, care se gsete la toate

popoarele ?i la toi filozofii, Datorit acesteia reli-

gia a rezistat. Religia a admis idei universale care
nu sunt infailibile: teoria c soarele se învârte în

jurul pmântului;
- Tradiionalismul sau fidcismul: necesitatea

unei revelaii primite prin comunitatea social, des-
pre Dumnezeu, despre nemurirea sufletului, lege
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morala obligatorie, revelaie care ar fi surea ade-
vrurilor metafizice;

- ^Seminele Logosului**: noiunea de Dum-
nezeu c afirmat, în ciuda idolatriei, de filozofii

dinainte de Hristos, pe baza raiunii. Cei care tr-
iesc potrivit Logosului sunt cretinii (Iustin, Apo-
logia /, 46: LI, 13) dinainte de Hrislos istoric;

- Filozofia platonic: ideea de Dumnezeu c
nscut in om, e dat ca elemenl esenial al conti-
inei. Influenai de platonismul cretin, (irigorie de
Nyjssa spune ca sufletul c imaginea lui Dumne-
zeu, de aceea cine se privete vede în sine ima-
ginea divin. Contra panteismului i ateismului,

teologia a susinut c ideca de Dumnezeu nu e în-

nscut, ci doar capacitatea i facultatea omului
'"chipul lui Dumnezeu) de a-L discerne pe Dum-
nezeu din lucrrile Sale aparin naturii Lui:

- Argumentul ontologic: (atribuit lui Anse Im
de Canterburv 103.1-1 109, „printele scolasticii

11

,

care a scris Proxtogion), dup care Fiina n-ar
putea s fie gândita dac n-ar exista: noiunea de
perfeciune implic existena, eâct perfectul, dac
n-ar exista ar fi imperfect;

- Misticii: Dumnezeu c cunoscul prin expe-
rien intern, subiectiv, prin unificare. Misticii

spun c argumentele raionale n-au nici o valoare
obiectiv, deoarece e vorba de necunoaterea
absolut! a esenei divine (Jaeora IWhmc). Dup
Dionisie AreopagituL mistica e un alt mod de
cunoatere, supranatural, prin unire mai presus de
inteligen;

- Necunoaterea absolut a lui Dumnezeu:
Dumnezeu c o monad simpl nedcterminaiâ, de
aceea nu ie lic ce e, pentru c nu e ceva {quid)
(John Scolt Erigena). Fiina divin o o esen ori-

ginar obscur (ttngrund), nici cunoscut, nici

apropiat.

24. Care este originea i raiunea creaiei?
Când i cum a aprut oraul? Opinii: panteismul:
lumea creat se confund cu Dumnezeu, evoluia
lumii înseamn, de aceea, însi devenirea lui

Dumnezeu; emanaionismul: lumea este o ema-
naie necesar a lui Dumnezeu; dualismul, mani-
heismul: in univers, exist dou principii eterne,

lumin i înluueric, înlrc care exist o lupt per-
manenta; gnosticismul: lumea material esic rea

în sine, deczut, inutil; deismul; lumea e ereal
de Dumnezeu, dar abandonat in voia ei; mate-
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riaUsinul: lumcu n-are o origine transcendenta, ci

e evoluia materiei care preexist din eternitate.

Creativ ex nihifo - nimic uu precede începutul

- presupune o cosmologie diferit de cea a tiinei,

care ine de ordinea credinei, i uu de ordinea ti-

inei, dup care cosmosul infinit este explicat nu-

mai prin cauzalitate,

25. Condu/ic:
Crealionismul hihlie presupune ideea c p-

mântul este singura planet în care s-a realizai

voina creatoare i îodumne/eitotue a lui Dumne-

zeu* omul fiind o creaie specific, unic pe p-
mânt, hvoluionismul credec exist o evoluie na-

turala îi cosmosului, pornind de la acel Big Bang

iniial i pan la specia uman contient de me-

diul în care s-a de/vultat prin proprie energie, sui

generis, lara intervenia divin. Giordano Bruno

(f 1600) a fost condamnai i pentru speculaiile

sale despre existenii mai multor lumi locuite,

Lcihnil/ susine câ nu e lume mai hun decât cea

care exist- Problema dac exist forme superioare

de via, mai evoluate, în alte galaxii, îi preocup

i a/i pe oamenii de tiin i pe filozofi- In stadiul

actual al cercetrilor universului, nu se poale spu-

ne c acestei vor duce la descoperirea unei viei

extraterestre* In caz afirmativ, aceasta nu însemn

automat dispariia credinei. Dimpotriv, omul se

va apropia i mai mult de Dumnezeu, constatând

câ puterea Lui se extinde la iot cosmosul, ala! la

..pmântul oamenilor" (oîkumene), cât i Ia lumea

mai presus de lume.

Comentariu

„ Cat Scriptura ftie de o îndoita cunotin a

celor dumnezeieti* Una e relativ fi const numai

în raionament i in înelesuri, neavnd simirea

experiat prin trire a Celui cunoscut. Prin ea ne

cluzim în viaa aceasta. Cealalt e în sens pro-

priu adevrat l coast numai în experiena

trit, fund în afar de raionament i de fhfe*

leuri i procuratul toat simirea Cehii cunos-

cut, prin participarea ta El dup hor. Prin aceas-

ta mm primi în vtafa viitoare indumnezeirea mai

presus de fire, ce se va lucra jrâ încetare

Cunotina relativ, cuprins în raionamenti în

înelesuri, mic dorina spre cunotina trit

prin participare. Iar cea trit, care procur
simirea Celui cunoscut, prin participare i prin

experien* înltur cunotina cuprins în raio-

nament i în înelesuri.

Cci este cu neputin, zic înelepii, s existe

deodat ca experiena lui Dumnezeu, raiona-

mentul cu privire la El sau, deodat cu simirea

hi Dumnezeu. înelegerea Lui Fiindc prin ra-

ionamentul despre Dumnezeu îneleg o cunotin
prin analogie, scoas din contemplarea lucrurilor

Prin simire, experiena arta participare a bunu-

rilor mai presus defire. In sfârit, prin înelegere,

cunotina simpl i unitar despre El, din iu

entri" (Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre

Tatasie. 60. „Filocalia
th

III, p. 329).
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XJL Antropologia biblica, teologic

I "iiiiiu umanii: o plsmuire
a iubirii Iui Dumnezeu

1. Locul omului înaintea lui Dumnezeu! An-
tropologia este una din murite revelaii ale Biblici

$i ale cretinismului. Creat dup chipul Creatorului

Sau. omul este chemat ta via cu stpân nu numai
al raiului, ci al lumu întregi, ce i s*a druit ca

patria sa unica: HAo| numai a cunoatepe Dumne-
zeu cu adevrat, pe cât e cu putina, întrece java
asemnare filozofia elinilor, ci i numai a ti ce
ioc are omul înaintea lui Dumnezeu întrece toata

înelepciunea acelora. Cci singur omul dintre

ce/e toate pmânteti fi cereti a fost zidit dup
chipul Ziditorului, ca s priveasc spre Eii s-L
iubeasci fâfie cunosctorul singur Aceluia, tar

prut credina, prin înclinarea ji prin dragostea

faf de Ei sâ-ipstrezefrumuseea s<r iar toate

celelalte câte ie poart pmântuli cerul acesta,

sâ le vad mai prejos de sine i cu totulneprtae
de minte. Aceas/a neputând-o vedea nicicum

înelepii elinilor au necinstitfirea noastr, n-au
Slujit lui Dumnezeu, ci ou slujit Jupuirii în focul

Fctorului (Rnm. I» 25)*"{Grigorie Palamu, Ca-
pete despre cunoaterea lui Dumnezeu. 26. în ».f i-

localii voL7. pp. 438-439).

2* „ Câtprivetefacerea omului, omenete este

cu neputina de ttarii; de altfel dumnezeiasca
Scriptura a vorbit pe scurt de ea. In cuvintele pe
care Ie-a spus Dumnezeu: ^So facem pe om dup
chipul i asemnarea noastr* (Fac. /> 26-27),

dumnezeiasca Scriptur a artat, mai întâi, vred-

nicia omului. Pe toate le-a Jacut Dumnezeu cu
Cuvântul, c pe toate le-a socotit secundare; nu-

mai facerea omului, opera venic, o socotete
vrednic de mâinile Imî Mai mult; Dumnezeu
gsete c pentru facerea omului are nevoie de
ajutor, c spune: ttSfacem pe om dup chip i
asemnarea N-a spus altcuiva: «Sfacem» decât
Cuvântului Lui i înelepciunii LuL L-a Jacut pe
om i l-a binecuvântat s se înmuleasc i s
umple pmântul; i-a supus lui pmântul, ca sa~i

fie toate cele depepmânt submân i roabe; de
la început

t
i-a poruncit s se hrneasc din roa-

delepmântuluit ale seminelor, ale ierburilor, ale

pomilor In acelai timp, a poruncit ca i asuma-

lele sâfie towrâe omului la acelai fel de hran.
Stt mnâncei ele din seminele tuturor celordepe
pmânt" \ l colii al Anliohiei. Ctre Autotic II, 1 8),

3, „Singur omul din toate cele vzute i cu-

getate a jbst zidit muritor i nemuritor, vzut i
nevzut, sensibil i inteligibil, vztor al zidirii

vzute, cunosctor al celei cugetate ". Modelat de
„mâinile lui Dumnezeu" (Cuvântul i Duhul), e<te

alctui! din pmânt i„Dui pmânt eti ji în pmânt
vei merge *') in (Tziua a asea" $i articulai prin suflu

divin: „t a suflat In faa lui sujlare de via i a
focul omulfiin vie " (Fac. 2. 7). Omul - tuithro-

pos (care înseamn a privi in sus) c o sintez a lu-

mii spirituale i materiale, (lini imaginat dup
chipul i asemnarea lui Dumnezeu (Fac. K 26-27),

chemat sâ sica în comuniunea Lui i s devin
„slava** Acestuia. Arc demnitatea de persoan ca-

pabil s cunoasc t s iubeasc si care aspir In

perfeciunea lui Dumnezeu» pe cât este cu putin
Urii umane.

4* Omul - anthropos Iiomo (Fac. 2, IX; Mt, 4,

19; II, K; Mc. 9, 31; Le. 14. 30) -este o persoan
compus (I Tcs_ 5 t 23) din taip - ram*, corpus
(Rom. 12, 4*5, materie neînsufleit $i suflet *

psychi, anima (Ml 10, 39; 20. 28; Mt S, 35) -

element raional nemurilor, creat i el de Dumne-
zeu (luan Damasehin. Dogmatica % cap, XII), dar.

prin însufleire, nu din fiina însi a Dumnczeirii
(Fac. 2, 7). Spre deosebire de alte creaturi, raiu-
nea constituie facultatea proprie fiinei umane
Trupul i sufletul, voite i create de Dumnezeu
concomitent, lbrmea/â o singur natura umana,
fund destinate sâ rmân împreun pentru vc$-

uicic. „Unii zic c sujlete/e exist înaintea tru

puri/or, iar alii, din contra, c trupurile exist
înaintea sujletelor* Noi îns mergem pe calea sm-

prateasca de mijloc, cu Prinii notri cure nu
afirm nki preexistenta sujletului sau a trupului.

a\ mai degrab, coexistena lor" (Maxim, Am*
bigua, I 1 2. (rad cit.» p,279). Sufletul a primit exis-

ten în alt existen, nu în sine. Dar poate sa exis-

te în afar de cea in care i-a primit existenta (I Pi.

19), fund nemuritor (Mt, 10, 28), în sine, sufle-3

tul csie mai de pre decât orice in lume, de aceea el

nu poate fi dat pentru nimic în schimb (ML 16, 26),

HI reprezint viaa, persoana (F-A. 2, 41), adâncul

10?
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persoanei („întristat de moarte îmi este sufletul" -

Ml. 26,38; In. 12, 27), organul de comuniune cu

Dumne/eu. locul unde se decide rspunsul de cre-

din l Le. 8. 15). Persoana înlreag - trup i suflet

- constituie templul Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19-

20). Ambele trebuie s fie pstrate curate pan la

Parosic |I Te*. 5 r 23), Omul întreg a primit de la

Dumnezeu duhul de via fctor, prin care ine ta

iui loc si fiice viu trupul material unit cu sufletul

raional: .Mrii pe Dumnezeu in trupul (soma)

\wtrti t in duhul fpnevmal vostW, care suni ale

lui Dumnezeu" (\ Cor 6, 20). în all loc. tayel

amintete de dub. suflet si trup. ca clemente com-

ponente ale fiinei umane (l Tes. 5, 23).

5. Dumne/eu a creai omul - anthropos, bomo -

cu o umanitate idenlie, dar ca brbat - ttnirt vir

(Ml. 14, 21; F.A. 4, 4) si femeie - %hyni
t
mulier

(Ml. 9. 20: Le. 13. 1 1). fiecare cu identitatea i cu

demnitatea sa personal: „ Dumnezeu a creat omul

dupi) chipul Siiu: dup < lupul tui Dumnezeu l-a

a\at brbat st femeieMfcut. i Dumnezeu i-a

binecuvântat, zicând: «Cretei i v inmulftt t
umplei pmântul i-lStpâniiV (Fac. I. 27-2K).

Cartea Facerii arata ca Dumnezeu n-a mai suflat

in l:va ca in Adam, suflare de via, ci a lacul

partea pe care a lual-o din Adam, trupul inlreg al

femeii, trupul i sulletuL tcând deodat amân-

dou prile omului: tt /ar coasta luat dm Adam a

fcat-Q Domnul Dumnezeu femeie i o adus-o la

Adam. # a zis Adam slut, acesfa-i os din oase-

le mele jf carne din carnea mea: eu se VQ nuntife-

meie pentru c este luat din brbatul su: De
aceea va lsa omulpe tatlsu i pe mama sa i
re V uni cufemeia sai vor fi amândoi un trup*

*

(Fac, 2» 22-24). Perechea brbat-femeie, ca i îm-

perecherea dintre sexe aparine constitutiv naturii

umane civalc de Dumnezeu. Rarbatul i femeia

au aceeai identitate biologic, ontologic, a fi-

inei umane unice. dar. dup constituia trupului,

exist între ei deosebirea sexelor, elemente pro-

creatoare ale umanului. Procreaia - unirea lor

sexual - este sursa generaiilor. In ce privete

natura uman, femeia nu are o fire, iar brbatul al-

t fire, adic, nu suni incomplei sau jumti, ci,

egali ca persoane, care se completeaz dup sex.

Dup distincia sexelor, zmislirea i naterea (ma-

ternitatea) aparin femeii \ liva - via. Fac. 3, 20),

paternitatea, brbatului, adic au ceva din ntrihu-

ieleluiDumnc/cu<cf. N,49, 15: Os. 11* I). Deo-

sebii dup specificitatea sexului, identici dup

natura uman, ei suni egali din punct de vedere al

însuirilor morale $i al virtuilor*

Femeia a fost /idil pentru brbat i nu invers,

dcourcee Adam a fost creat întâi, apoi iiva (I Cor.

I I, 8-9; l Tim. 2, 13-15). Totui. 1

1

nicifemeiaJar
brbat, nici brbatuljar femeie. înaintea Dom-
nului". Sunt creai unul pentru altul: ,. Os din oa-

sele mele i came din carnea mea'
4

(Fac, 2 T 23).

Amândoi formeaz un trup i, astfel, transmit viaa

copiilor lor (Fac. I, 28). Pavel compar raportul

dintre brbat i femeie cu relaia dintre Ilrislos i
Biseric, trupul fui fEfca 5, 22-33), în fine* Payel

anun desfiinarea diferenei i discriminrii din-

Ire sexe: în Hnstos toi sunt una, nu mai esle nici

brbat, nici lemeic (Gal, 3, 28).

„Frumuseea originar* 4 (Kalos)

6. Chipul lui Dumnezeu în fiina uman. Pe

temeiul revelaiei biblice (Fac. 1, 26), Biserica în-

va c Dumnezeu a creat fiina uman „dup
chipul Su propriu " (kat 'eikunu Thcou). Omul
este fiina care rcllccl chipul (îkon, imago) si

slava (doxQ* gloria) lui Dumne/cu. in asemnarea

cea mai deplin cu l.l (cf I Cor I I. 7-8, Col 3 T

10). De aceea antropologia cretin arc un carac-

ter teologie, adic depinde de învtura despre

Dumnezeu, Imago r>ei este o noiune de marc bo-

gie de sensuri. In interpretarea teologici clasice,

acesta se refer la însuirile naturale druite de

Dumnezeu omului ca s rmân neschimbat în

comuniunea de har cu Fl % cu alic cuvinte. Ia carac-

teristici ale umanului, care-l separ de celelalte fi-

ine vii crealc.Unii Prini îl identific, cu ^sufletul

nemuritor", CU facultile de a gândi i de a vorbi,

de a stpâni creaia, pe care Creatorul a /idil-o ca

pe un palal pentru om. cu puterea de a transforma

lumea pe care omul-fiinâ rcligioas-prcot s o

aduc precum ofrand Ini Dumne/eu (el" Nichitn

StithaluL Capete despre cunotin, 8, „Filocalia"

Wîl- 6, p. 306). Teologia patristicii, de inspiraie

lilocalieâ, pune accent pe capacitatea creatoare,

stpâniioarc i împrteasc a fiinei umane, pe

libertatea ei care o apropie de starea îngereasc:

„Precum Ziditorul tuturor a avut in Sine. inainte

de u face toate din cele ce nu sunt. cunoftina,

firile i raiunile tuturor lticrtsrilort ca un împrat
al veacurilor t ca un mai inainte tiutor, aa l-a

m
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fcut i pe omul plsmuit dup chipul Su, ca
impara? al zidirii, s aih raiunile, firilei cuiio*

tmfa tuturor lucrurilor în Sin* " (Nichita Slithalul t

Capete despre cunotin. UI, 10. „Filocalia'* voi.

6. p. 307). Imago Dei este unicitatea personal

proprie fiecrei fiine umane» destinat a fi în-

dumnezeita.

Cum creaia omului înseamn creaia umani-

llii (cf Fac. 3), imago Dei se refer i Ia comu-
nitatea uman, in general, chemat s fio „slava"

lui Dumnezeu, adic, prezena fsliekinah) lumi-

noasa a lui Dumne/cu în univers. Imago Det este.

deci prezena vie a lui Dumnezeu, locul, corlul t

„cetatea .slnl", Noul Ierusalim in cam locuiete

Dumnezeu (Apoc* 2 1 ). Omul i creaia vor deveni

„un cer nou i un pmânt nou" (Apoc. 21. I)-

, ( Drept aceea, aceast suflare- a lui Dumnezeu,

suflat, cum s-a zis, in Adam, pân ce afost in el,

nu pu{inâ slav i strlucire de chip dumnezeiesc

pricinuia celui prta de ea. Ca urmare, el se
purtafa de lucruri cu putere strvztoare i
prooroceasc i era împreun creator cu Dum-
nezeu sau un al doilea dumnezeu, dup har. Iar

prin aceasta ii fcea plcere i lui Dumnezeu,

Fctorul mai presus de înelepciune al tuturor,

cu vederile t cu proorocirile prea strlucite ale

ilti" (Patriarhul Celui, Capote despre rugciune.

16 J:ilocalia'\ voi. 8 t pp. 241-242).

7. it Dumnezeu, voind s fac in chip prea
îneleptpe om ca un inger pe pmânt, ca o crea-

tur cereasc, dupfrcttipul i asemnarea dumne-
zeiast, u aezat in el, potrivit cit acesta

t
\itflet in-

felegtor, în stare de cunoatere a lui Dumnezeu.
i$i, de aceea t zice. *<Eu am zis, dumnezei suntei i
toifit at Celui prea înalt» (Ps. 8L 6) prin har, ca

nite îngeri de a doua treapt, cure-l. contempl
in tcerepe Dumnezeu i sunt înlai spre El prin

dragoste, in lumina duhovniceasc. Dar omulp-
mântesc nu se poate înla la starea îngereasca,

dac nu s-a Jacul în dup vdit duh cu îngerii

"

{Patriarhul Calist, Capete despre rugciune, 16,

FiIocalia,vol.8. p. 334).

Astfel, prin rolul i pnn destinul su. iu raport

eu Dumne/cu j în raport cu creaia, omul îi în-

trece pe îngeri în aceast stare, starea de origine,

primordial, omul are o fire îndumnezeit, peste

care s-a revrsa! mult har, har care tace parte din

identitatea chipului i nu e ceva adugat naturii

umane, omul contemplând slava iui Dumnezeu*
într-o desllarc i într-o bucurie cereasc, necorup-

t. Fiina uman se distinge prin acea frumusee
originar obinut prin participare metousiai
plenara la Dumnezeu. Mântuirea, descris ca

natere din nou sau înfiere, înseamn a reface „no-

bleea strveche" (Nichila StithatulV cinstea cea

dintâi, vrednicia cea de demult, care 5e arat deja

în Hristos înviat

8- Omul este creat dup chipul i dup ase-

mnarea Iui Dumnezeu (Fac, I» 26); „Oamenii
sunt fcui dup asemnarea lut Dumnezeu - kat

omoiosin Theou - ad similitudinem Dei" (laeov 3 ?

9)* Intre ikon-imago i omoiosis-similitudo exist

un raport dinamic. Dae chipul se refer la inter-

dependenta î la comuniunea contient a omului

cu Dumnezeu, asemnare» înseamn devenirea

chipului, aproprierea personal a sfineniei lui

Dumnezeu. indumnezeirea acluali/alâ prin sim-

bioza dintre har i libertate, prin ascultare liber.

Dac chipul este punctul de plecare al umanitii
în micarea liber spre „pomul vieii** sau împ-
ria Iui Dumnezeu, asemnarea ii ddea posi-

bilitatea unei plenitudini ontologice. Adam a oprii

acesta devenire potenial a chipului spre ase-

mnare prin neascultarea sa (simbolizat prin

mâncarea din pomul cunotinei binelui i rului).

i astfel- ..nîvna spre Dumnezeu 5-a întors prin

AdamM spre cele contrare firii (Isaia Pustnicul.

Filocalia 12. CUV, 2, p. 4). Starea ontologic de

origine a fost tirbit i zdruncinat prin ieirea

lui Adam diu comuniunea de via cu Dumnezeu.
Destinul su nu a fost realizat în raiul de la în-

ceput: •. Cci n-ai zidit pe om spre pietre, ci spre

paza poruncilor i spre motenirea vieii celei

venice" (Slujba Msluiii. Molttfelnic* p. 12fi) +

„Numai omui aceast vieuitoare mintal i
raional, este dintre toate rfdup chipul i dup
asemnarea lui Dumnezeu» Tot omul se zue c
este «dup chipul lui Dumnezeu**, pentru demni-

tatea minii i a sujtetului adic, pentru necuprin-

sul, nevzutul* nemurirea i libertatea voti
t
ca i

pentru însuirea de stpnitor, nsctor de prunci

i ziditor Iar «dup asemnare* este pentru raiu-

nea virtuiii a faptelor noastre care-L imit pe
Dumnezeu t poart nume dumnezeiesc, adic,
pentru dispoziia filantropicfa de cei din nea-

mul omenesc* pentru indurarea, nula t dragostea

aproapelui i pentru comptimirea artat altora.

«Fii milostivi, zice Hristos Dumnezeul, precum i
Tatl vostru cel ceresc milostiv este* (l*c. 6, 36)

<\Dup chipul» ii are orie e OM, cci Dumnezeu nu
se clete de darurile Sa/e. Dar. **dup asentna-

liW



PIL PROF. 1>R. IOK BRIA

rea» o aufoartepuini i numai cei virtuoi, sfinii

jt cei care-L imit pe Dumezeu in buntate, pe
cât e cu putin oameni/or'

4

(loan Damasehinul,

Despre virtui i pcate. , 4FiIncalia" 4, p. 196),

9. De la începui. învtura comun despre

structura omului este c Dumnezeu „Nn t-afcut
nici nemuritor, nici muritor, ci capabil i de una i
c/e alta. Duc omul înclina spre nemurire, pzind
porunca lui Dumnezeu, avea s primeasc de Iu

Dumnezeu ca plut nemurirea i awa s ajung
dumnezeu: yi. iari duc se îndrepta sprefapte/e

morii, neascultnd de Dumnezeu, el insui avea

s fie pricina morii sale, cu Dumnezeu l~afcut
pe om liber, cu voina liber. Aadar, ceea ce

omul nu fi-a agonisii siei din pricina nepurrrii

de griji a neascultrii, aceea ii druiete Dum-
nezeu acum, prin milostivireai prin iubirea Sa de

oameni, dac omul ascult de El. Dup cum omul
prin neascultarea fui i-a atras asupra lui moar-

tea, tot aa, cel care voiete s asculte de voina

tui Dumnezeu ii poate agonisi via venic.
Dumnezeu a dat lege t porunci sfinte, care-l pot

mântui pe om, dac le împlinete, i, având parte

de înviere s moteneasc nestricticiunea.
M
|Tco-

lll al AnliuhicL Ctre Anfolic 1 l, 27).

Adam esle arhetipul persoanei umane* u fun-

ia care „stpânete, dar mi e stpânit", adic, un

subiect liber, contient, responsabil. „Cu acest

cuvânt se dezleag i întrebarea pus nou de
ewtici: «Care din dou Adam fost creat de-

svârit sau ned&sâvârit? Duc afost creat ne-

desvârtt. cum este nedesvdrit un lucru Jacul

de Dumnezeul cel desvârit i, mai ates
r omul?

Dac a fost creat desvârit, cum se face c a
clcat poruncile?»

Aceia b uud de la noi ca Adam n-a fost

desvârii in ce privete structura tui, ci in stare

s*i însueasc virtutea. C este deosebim intre a

fi capabil de virtute fi a poseda virtutea. Dumne-
zeu, ins. vrea s ne mntuim pe temeiul propriei

noustre hotrâri. Aja este natura sufletului:s se

mite din proprie iniiativa" (Clement Alexan-

drinul, Sf^mam Vi. cap.XIL9& I).

10. în descrierva biblic a creaiei, pomul vieii

i pumul cunotinei binelui i rului se afl în

mijlocul raiului (Fac. 2 t 9), în Kden, grdina i
„pmântul celor vii" (V$> 2f\ 19). locul în cure nu

a ptruns moartea. Raiul* paradisul esle mediul

divin prin care s-a tcut inlrarca omului în \ia-
Acest mediu de via divin de la început difer

de viaa de dup aceea. Cci „pomul cunotinei

bineluii rufui " (Fac. 2 T 17) «reprezint limila

pe care omul irebuia s u respecte* adic depen-

dent» sa de legile creaiei i ale moralei, prin

ascultare liber, devine pricin de moarte, datorit

ulitudjnii omului de a contesta voina Iui Dumne-
zeu, de a nu avea încredere în iubirea i iu drep-

tatea care aparin cuvântului Su. Rul intr in is-

toria uman prin neascultarea fa de Dumnezeu
(Rom. 5, 12-19). In mediul de via divin de la

origine, denumit „starea de sfinenie i de drep-

tate originar " omul nu trebuia s moar (i'ac. 2»

17), nici s sufere (Fac. 3, Ifi), Liberi de pofia

Irupului. de pofia ochilor, de trufia vieii (concu-

piscenta I. Adam i Eva erau amândoi goi i nu se

ruinau (Fac. 2. 25), într-o armonic perfect. „Po-

mul vieftt", sdit îu mijlocul raiului (Fac. 2, 9),

înseamn realizarea plenar a umanului.

Cderea - csec «I libertii naturale

11. „însumi m-am Jacut idol" (Canonul cel

Mare. Triod, e& 1974, p. 174). Ispitit de puterea

râului {arpele}, omul u crezut c poate s devin

tt ca Dumnezeu", tar Dumnezeu i a mâncat din

„pomul cunotmtet binelui i rului" (Fac. 3, I l)t

simbol al separrii naturii sale unice în dou di-

recii opuse: colea vieii i calea morii. Într-ade-

vr, omul cel unuK fiin îndoit tund. avund trup

fi suflet, la un moment dat, u rulat orientarea lui

„natural
4
* ctre asemnare: „ Omul in cinstefiind,

n-u priceput; s-a alturat ammateltfrfr de minte

i s-a asemnat lor" (Pfc, 48, 21). Cu aceasta a

schimbul vocaia i destinul su, acela de a stpâni

creaia i a-L slvi pe Dumne/eu. Aceasta se nu-

mete cderea omului, adic eecul de a realiza

chemarea lui de origine, prin neascultarea per-

sonal fa de Legea lui Dumnezeu (I In, 3, 4).

Astfel a intrat pcatul iu lume. care nu cxisla la

creaie. Desigur, omul n-are putere natural s
aduc în existen rul (dup cum n-are putere

natural capabil s reali/e/e îndumne/circa). P-
catul esle astmul ca un accident contru firii, ac-

ceptat îns. cu voia liber.

Omul se arata în împreunarea personal a su-

fletului cu trupul. Trupul, fiina .somatica, tara su-

biect personal, n-are suport, este un idol. o form
lara consistent. Suficlu) ruionul a fost împletit cu

tiu pul carc-i are fiina din pmânt. Omul. aceast

10
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fiin mixt, indoil, este mai mult decât o enlilate

psiho-soinalic. Acest plus constituie misterul

fiinei umane. Omul trebuia sa se foloseasc de
simire i sa se bucure de cele sensibile, cci de

aceea purta trup, dar, privind prin simire frumu-
seea lapturilor. trebuia s se înale spre cauzn lor,

s admire Creatorul. Având dou ci pentru a se

minima de Creator, Adam s-a lipii de creaie i s-a

minunai de ea, în loc s-L contemple pe Creatori
s .se des talc/c de lil cu uimire. „Creatura eon-
-iicniu a pervertii prin aceasta raiunea; a devenit

solist
1
* (D. Slaniloae, Dogmatica Is pt 483). Dum-

nezeu i-a îngduit s consume din cele de care s-a

îndrgit, lsându-I s triasc prin simire i prin

miei urme ale raiunii. (Teodor al kdescL Cuvânt
despre contemp/afte. Hloealia, 6. pp. 243-244).

12* 1 )e>i creat dup chipul Ziditorului, prin u-
iiare de via, înlrecându-i în mulle privine pe în-

geri, omul 94 deprtat in chip incontient i trist

de scopul dumne/ctesc, consimind s piard
stpânirea asupra lumii i libertatea; ..îngerii au
fost rânduii s slujeasc cu târfa Ziditorului fi

au prisntt rostui sa fie stpânii. .Va au fost pui.
ins, s stpâneasca peste cei de dup ei

t
decât

daca sunt uimit fa aceasta de Cel Care fine toate,

satana a poftit ins sa stpâneasc cu mândrie
împotriva hotrârii Ziditorului. De aceea, par-
sindu-i treapta sa împreun cu ingerii care s-au

rzvrtit împreuna cu mt eprsit pe dreptate de
Izvorul vieii i al luminii adevratei se scufunda

in moarte fi in întunericul venic Iarfiindc omul
a fost rânduit nu numai sJic stpânit, ci fis st*
pâtwasc peste loate cele de pe pmânt. înce-

ptorul râului, pizmuindu*!. se folosete de toat
unealta ca s-l rstoarne din stpânire. Dar
neavnd puterea s-l sileasc, fiind împiedicat de
Stpânitorul tuturor. Care a zidit firea noastr
CU \-â/ttâtoare, liberat de sine stpânitoare, îl îm-

bie cu viclenie cu sfatul care-/ înltur de la st-
pânire* Astfel, ii insul, mut bine zis, ii înduplec
pe oameni s nu Ut in seam l sâ nu dea nici un
pre(, ba chiar sâ nesocoteasc fi s se împotri-

veasc isfac cele contrare poruncii i sfatului

dai de Cel preabun Astfel, tmprtâindu-se de
rzvrtirea uceluta. se împrtete i de întu-

nericull de moartea venic M
iGrigorie Palania.

Capete despre cunotin natural, 44. Hloculia

voi- 7. pp, 454-455),

Omul nu mat are vreun ascendent asupra

creaiei, iar satana devine stpânul acestei lumi

(Rom. 5. 12; 1 In. 5, 19). Mai mult, urmaii si, de

o fiina cu el dup firea uman, poart consecinele

pcatului su, adic, o via care duce la moarte.

Umanitatea dup Adam face aceast tragic expe-

rien: are dorina s fac binele, dar n-are puterea

de a nu face rul: „tiuc in mine. adic in trupul

meu, nu locuiete ce e hun. Ca a vrea binele se

afla in mine, dar pe a face nu-l aflu; cci nu fac
binelepe care-l vreau, el rulpe care nud vreau,

pe acela ii svâresc 1

* (Rom. 7, 18-19),

13- ..Prut om a Intratpcatul în lume, iarprtn

pcat, moartea". Moartea înseamn moartea tru-

pului adic, desprirea sufletului de trup. Lsând
„hrana vieii**, omul a mâncat „hrana morii", de-

venind, astfel, o lire amestecat, supus corupiei:

„Dup chipul i asemnarea Ta l-aiplsmuit din

început pe om i l-ai pus In rai sâ stpâneasc
fpturile Taie; dar din pizma diavolului fiind

amgit, s-ajacut prta mâncrii, clctor porun-

cilor Ta/efScându-se- Pentru aceasta l-ai osândit

s 9e întoarc iari în pmântul din care a fost
luat i s-i ceara odihn' Aceasta pân ta în-

vierea trupurilor, odat cu venirea lui llnstos bi-

ruitor ca sâ inaugureze împria Sa venic: „des-
prirea sufletului de trup este tain înfricotoare

i înspimânttoare pentru /oft; cci sufletul se
duce tânguuuiu-se* Iar trupul se acoper, fiind dat

pmântului. Pentru aceasta i noi, cunoscând
moartea trupului, s alergm cu lacrimi Iu Xfân-

tuttorul, strigând, pnmenete-ne i pe noi când
vei veni intru împria Ta "

14. Pcatul este întreg omul vechi (Isaia Pust-

nicul, Ctov, 21, 2 T Filoeatia. 12. p. 153), în aceasta

situaie, omul ist d seuma c are nevoie s lie

rscumprat de Cel Care I-a creat. De fapt. uma-
nitatea primise semne c Dumnezeu n-a prsil-o
definitiv. „Nu pân în sjrtt se va iuit met in

veac se va mânia Nu dup pcatele noastre a f-
cut nou" (Ps. 102)* face tâgduina unui mân-
tuitor chiar de la început, a Crui venire o pre-

gtete în multe feluri i chipuri. începând cu
Avraam. printele poporului Israel, din care vj

ici Mesia (Fac. 12, 3; 22, 1548: Le, L 55-73;

Rom* 4: Gal, 3). Isloriu mântuirii, care incepe eu

Avraam. cu Isuae i eu lacov T Se împlinete in

lisus Hristus, om ca oamenii in Luate» afar de p-
cat (Hvr. 4, 15), Cure, nu numai ca a restaurat fi-

ina uman în starea cea veche din rai, ci i-u dat

arvuna strii viitoare, in Împrii! lui Dumnc/cu.
ca plintate a Duhului Sfânt.

I
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Pacului du esle o „patim** a Urii umane

15. în legtur cu originea, cu natura i cu
consecinele pcatului de la originea fiinei umane,

s-au exprimat preri diferite, similare sau opuse
- Cderea (ptovis, ruina. cf. Ml, 7. 27; Le. 2,

34), greeala de origina (paraptoma, delic(um),

pcatul strmoesc (propatorikon amartima)
s-au tradus invariabil: pcat (Rom- 4 25), greeala

(Rom. 5, 15. 17. 18). frdelege (Col. 2. 13). Prin

cdere, trupul. întreaga natur (klisis) au fost su-

puse corupiei, btriceiimii (phthor, corruptio.

cf Rom. 8. 21

:

1 Cor 15, 42: tial. 6, 8; II Pl + 2 f 12).

Kcare o d polla din lume (concupisceni;!, cf. 1

1.4).

- Hristos S-a dat pcnlru pcatele noastre

(paraptnmata. deliciu) i a invial pentru drep-

tate (dikfliosynî, iustificatm, cf Rom. 4, 25). De
aceea, precum pcalul a dominat prin moarte (tha-

nalos, inors>. !ol aa $i hanii iharîs. rutia) va

stpâni prin dreptate {dikaîosyni, iuslilia. Rom. 5.

21), cci ncolo unde s-a înmulit pcalul acolo a

prisosit hanii (Rom. 5, 20): Sfâritul (teici*) pca-
tului este moartea <

thanatos). iar captul ascultrii

lui llristos este viaa venic (Rom. fi t 21. 22).

-în general, teologia patristic are o înelegere

realiti a fiinei umane, înainte i dup cdere.
Dup cdere, purtând chipul lui Dumnezeu, slbit,

întunecat, bolnav, omul nu mai poates rmân In

mod liber în cele ale Urii de origine. Ci înclin
spre cele contra lirii. 1:1 nu rnai tie cum a fost

creat în lume i nici nu mai are O judecat dreapt

despre cele ce exist în jurul lui.

- Dar, cu toate c a pierdui ..hanii divin nemu-

h\of\ persoana uman rmâne responsabil de vi-

aa sa - dovad fiind drepii din Vechiul Tesla-

meni - i are contiina c este subiectul unui plan

de rscumprare i de eliberare în care S-a angajai

Dumnezeu însui: „Dumnie voi pune între tine

ifemeie, intre smâna ta i smâna ci: acesta ii

va zdrobi capul* iar tu ii vei înepa clcâiul" iKac.

3* 15)* îsloria t existena omului sunt preluate,

astfel. înlr-o pedagogie divin, care arata nu numai
filantropia lui Dumnezeu, ei i pricina pentru cure

Dumnezeu a adugat slrilul prin moarte, dup
poria de via, care este dal fiecruia. Astfel. în-

cepe istoria mnluirii: «Astfel a artat c ne educa

CU mila. mai bine zis. a rânduit educarea noastr
prin dreptate, ca s nu dezndajdutm cu desvâr-

ire. Prin aceasta ne-a dat vreme de pocin i de

a ac face bineplcui Lui printr-o vieuire pentru

care ne lass existm. A mângâiat, apoi. triste-

ea mrfii cu naterile necontenite. A înmulit nea*

nud prut urmai, ca mulimea celor care se nasc
sâ tntreac intr-o mare msur numrul celor

care mor. fu locul unui Adam, ajuns necjit i
srman prin frumuseea urtut pom sensibil, i-a

artat pe muli îmbogii in chip fericit din cete

supuse simuri/or, cu cunotina de Dumnezeu,
ptiu vtrtute t prin bunvoin dumnezeiasc.
Martori sunt Set, Enost

Enoch, Noe* Melcii isedec

i Avraam i toi cei rare dintre eit dinainte de ei

i de dup ei *~au dovedit ca eL sau aproape de ei

Dan fiindc oricât de mari l de muli au fost

acetia, nici unul n-a vie/uit cu desvârire/ar de
pcat ca s poat birui înfrângerea aceea a pro-

toprinilar is vindece rana rdcinii neamului

i s fie tuturor celor de dup aceea sfinenie,

spre hiuemvâniare i spre redobândirea vieii, lu-

cru pe care l-a vzut FI de mai utainte. a ales in

Cursul timpului neamurile i semtnpde din cares
ridice tulpina preatudat (Numeri 17. 23), din

cares rsar floarea prin care aveas se înfp-
tuiasc konomia mântuitoare a întregului neam
omenesc" (Grigorie Palama. Capete despre cu-

noatere^ 53. MFilocalia*\ voi. 7. pp. 461-462).

- FUna uman nu pierde chipul lui Dumne-
zeu* dar acest chip este ters i deformat, ca o
oglind întinat de noroi. Pcalul l-a antrenat in-

tr-o existent nu numai conlra lui Dumnezeu, ci

i coulra naturii sale: suferina, boli, catastrofe,

moarte. Prin pcat a creat de/ordine i in relaiile

sale cu trupul su i cu creaia, asupra creia nu

mai are nici o putere. Pe de o parte, pcalul e o
ofens adus lui Dumne/cu. de aceea numai Dum-
nezeu poate s-1 ierte: „Curfeste pcatele noas-

tre" {Ps. 78, 1). Pe de alta. e i o transformare

violent impus naturii t relaiilor umane.
lfi. Dup Facere, la originea cderii se afl

doi factori: diavolul, simbolizat de arpe (Apoc.

1 2, 9), cel dintâi pctos {I Iil 3. 8|. oniorlorul de

oameni (In. S, 441 i libertatea omului. Pcatul,

care începe in istorie eu Lucifcr i cu îngerii lui.

svârii de voina tunului, prin amgirea Uvci III

Cor. 1 1. 3), nu esle congemlal omului Dup Apos-

tolul Pavef în textul clasic din Romani ?, 15-20.

pcatul de origine (adamic. strmoesc) este un

act de neascultare, un abuz de libertate al omului

fat de Dumnezeu, care atrage ruperea comuniunii

cu Creatorul i osânda morii. Dumnezeu a creat

L2



omul cu voie liber, ca s p/casca ceea ce ii

aparine prin lire, în mod responsabil Omul s-a

despri! pe sine de Dumnezeu* în mod liber, nu
urmând cele ale firii, ci cele ale voinei. Omul a

ajuns, astfel, murilor prin aplecare libera spre râu.

Liber esie omul care nu siujcic pcatului» Pcatul

csic i o conlra/icere libera a Urii.

17. Cderea are diverse nume: includerea raiu-

lui (Fac, 3. 24). moartea in pcat (In. X, 24). ido-

latria (Mt. 6, 24; Rom. 1. 25), nume care arat o
totala inversare a relaiei dintre Dumnezeu si om;

.. Cum ne am dat stricciunii noi, cei care, precum
s-a sens, purtam chip nestriccios* i cum, pri-

mind prin suflare dumnezeiasc suflet nemuritor,

am devenit ftre amestecat? i cum am câ/cat

poruncile lui Dumnezeu? Cum. lsând hranaxie-

//>, om mâncat mâncare amara i aductoare de
moarte? Cum ne-am înelat, lipsindu-ne de viaa
cea dumnezeiasca?

"

18. Consecinele cderii suni grave:

* Interdicia de a gusta din „pomul Vieii i
excluderea din rai (Fac. 3, 22*24) înseamn câ
prutoprinii omului au pierdui starea de har i de

sfinenie, proprie chipului de origine, astfel încât

participarea la viata divina este întrerupt. „Cuci

toft aupctuiti sunt tipsii de slava tui Dumne-
zeu*' i'Roin. 3. 23), iar „plata pcatului este moar-
tea*' iRum. 6. 23)* El na zis ctre Adam. «In-

toarce-ie de unde aifost luat*: ci: «pmânt eti fi

in pmânt te vd întoarcem. Cei care ascult cu
pricepere pot vedea i in aceste cuvinte c Dum-
nezeu n-afcut moartea sufletului, nici a trupului.

Coci n-a zis nici mai înainte, poruncind: «murii
in ziua m care wfi manca!», ci «vet murt in ziua

in care vefi mânca*. Nici acum n a zis: «intaar-

ce-te in pmânt!**, ci ffte vei întoarce**, preves-

tind i îngduind ceea ce avea sa se întâmple i
neimpiedicând. din pricina dreptii" (Gngorie
Pn lama. Capete despre cunotina natural. 51.

„Filocnlia'vol, 7. p. 461).
- Prin neascultarea unui om, Adam. toi oa-

menii au devenit „pctoi" (Rom. 5, IM) sau,

dup expresia Apostolului PaveL pân Iu llrisios

toi oamenii erau. dup fire, %Jhi mâniei- Jilii irae"

(Eft&Zj 3), ceea ce înseamn c fiecare individ

este marcat de pcatul de la origine. Starea de p-
cat se transmite Urii uniune, care se individuali-

zeaz în fiecare persoan, voina si lucrarea firii

conlucrând în voina si în aclul lui Adam. tl \faar-

tea a imprit de la Adampân la Moisei peste
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cei care nu aupctuit, prin asemnarea greelii

hu Adam. care este chip al Celui Ce awa su Vin*
(Rom, 5, 14). Astfel, consecinele neascultrii

primului om suni proprii tuturor descendenilor

si, Pâcaiul lui Adam st la originea cdem uma-
nitii, dar dup aceea, fiecare pctuiete i indi-

vidual, personal. Iar consecina tragica a pcatului

lui Adam este coruplibililalea Urii. care duce la

moartea lîzicâ. nu vina mo$tenil în sens moral
sau juridic,

Praclica Botezului copiilor este bazat pe fap-

tul c pcatul, dei era strin de natura uman cre-

at dup chipul lui Dumnezeu, odaia ceM iunsn!

in aceast natur prin cderea primului Adam.
fiecare îl primete in firea sa prin natere tru-

peasc. Aadar, sunt muritori i pruncii care nu
au vreun pcat personal.

19. Doctrina cretin comun este c. prin

neascultarea primului om. pcatul a intrai in lume
(Rom.5. 1 9). astfel c .. moartea a trecut in toi oa-

menii pentru câ toi an pctuit' (Rom. 5, J2).

Aceasta înseamn pierderea slavei lui Dumnezeu.
a slril de îndunmezeire de la început. ..De vreme
t e foi an pctuit, sunt lipsii de slava lui Dum-
nezeu'* (Rom* 3, 23). Pcatul adumie personal arc

o consecin universali: *$i a cutat Domnul
Dumnezeu spre pmânt i iat era stricat, cci
tot trupul se ahtnse de Iu calea sa pe pmânt"
(Fac. fi. 12); „ l-tt prut ru i S-a cit Dumnezeu
câ a farul om pe pmânt" (Fac. 6. 5). Pcatul lui

Adam este deci colportai cu firea uman uciual si,

din cau/a aceslei umaniti unice, pcatul este o
experien aclual a liilurnr: „Cci iat întruJ
rdelegi m-am zmislit t în pcate m-a nscut
maica mea" (Ps, 50. 6), „Dov zwem c pcat
nu avem, ne amgim pe noi îninei adevrul nu
este în noi" (I In. I, 8}, Biserica boteaz copiii,

d«?i n-au pcate personale, spre iertarea picatelor.

In rugciunea Tatl nostru, loi crelinii se roag:
„Iart- ne nou greelile fumartin i - peceota)

noastre*' (Le, 11,4). Astfel, Adam a comis un p-
cat personal ce a afectai natura uman, care va fi

transmis rnit. Iar slava de la început.

20. Alte explicaii au fost date: In Adam, care

reprezint umanitatea, loji urmaii lui au pctuit,
de aceea pacului originar este propriu fiecruia 31

se transmite n dal cu natura uman, ca vin ere-

dilar, desigur nu prin imitare, ci prin propagare
(Conciliu! din Trident. 1545). Pâcaiul motenit ar

II deci un pcat „contractat \ nu comis, o storc, nu
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un acu o afectare a naturii, nu greeal perso-

nala. Consecina: privarea untului de „sfinenia i
dreptatea originara". Dar natura nu e cu totul

corupta, ci rania i înclinat spre pcat. Botezul

terge pcatul originar i convertete oraul Ia

Dumnc/cu, dar consecinele pentru natura, slbit
i înclinat spre pcat, persista, susin catolicii.

Pentru Fericitul Augustin, vina motenit st pe
ideea ca împreunarea sexuala este contaminat de
patim („ardere"), de concupisceni de aceea im-

plic rspundere individuali

Reformatorii protestani au preferat doctrina

dup care. prin pcatul originar, omul este per-

vertit radical, iar libertatea acestuia csle anulat.

Pcatul motenii de fiecare csle identificat cu rul
care rmâne neters de Bote/. In lisus Ilristos,

omul este repus în starea de dreptate originar.

Justificai în faa lui Dumnezeu* dai' nu restaurat ea
nou creaie. Omul nou rmâne, în acelai timp.

drept i pctos.
21. Pelagiu, pe care Auguslin ii dezice, sus-

inea c omul, prin voina sa uatural. liber. Iar
ajutorul necesar al harului, poate s duc o via
moral dreapta, Pcatul lui Adam ar fi doar un
exemplu ru, Muli reduc pcatul Ia o slbiciune
psihologic, la un defect de educuie moral, con-

secina unei structuri sociale nedrepte,

Unii spun c Dumnezeu nu l-a împiedicat pe
nm s cad in pcat, deoarece fiina uman fusese

destinat unui scop mai înalt dup pcat, ceea ce

îascamn c omul axe un mai mate profit acum,
potrivit logicii mAco(o nudepcatul\$*a inmu/(ttt

harul a prisosit'* (Rom. 5. 20), „ O fericita gre-

eatâ care a meritat un astfelde Rscumprtor M

(Papa Leon cel Mare), Or. fiina uman n-a fort

creat cu pcaiul în natura ei. Dumnezeu n-a creai

un alt dumnezeu, dar nici o fiin muritoare prin

firea ei. Dumnezeu a creat omul ca pe o fiin ra-

ional, liber, de sine slpniloare. El n-a distrus

libertatea persoanei, daloril creia Adam era ca-

pabil i de bine i de ru* Adam a înclinai-o spre

ru, dei Dumne/cu n-a creai rul i l-a împiedicat

s apar. Apoi, Dumnc/eu a îngduit moartea,
adic desfacerea provizorie a trupului de suflet,

ca s arate limitele pcatului. i aceasta nu din

manie, ci din buntatea Sa, anume pentru ca rul
s nu devin nemuritor. In acest sens, izgonirea

din rai este o „binefacerea deoarece omul va fi

rechemat în rai. pe care Dumnezeu nu l-a blertc-

mat, aa cum a blestemat pmântul.

Comentariu

,,/jj ziua când Adam a czut. Dumnezeu a
plâns, t întreaga creativ" (dup Macarie tigip-

tonnul Omilia XXX. 7-&):

Jn momentul când a czut Adam i a murit

faa de Dumnezeu, l-a plâns pe ef Creatorul Su,
îngerii, toate Puterile, cerurile, pmântul Toate

creaturile au plâns pentru moartea si cderea lui

(Adam) t pentru cu-l vedeau, pe aceta care le fu-
ese dat ca împrat. faeându-*e rob al puterii po-
trivnicei viclwte. Cu întuneric s-a îmbrcat su-

fletul su, cu întuneric amar i ru i a czut sub

stpânirea întunericului. FA era acel om care a
fost acoperit de rni de ctre tâlhari i lsat pe
jumtate mort pe când cobora din Ierusalim ta

/erihotL

Lazâr
t de asemenea, pe care Domnul I a înviat

din mori, pe când ideja) rspândea miros urât

încât ntmeni nu se putea apropia de mormânt (In.

I L 39), era simbolul lui Adam, ol crui suflet

rspândea mult miros urali era plin de negreala

i de întuneric. Dar tu. când ai auzit (vQvbtiiause}

despre Adam, despre /cltorul) rnit i despre

Lazâr. s na lol mintea ta s treac tu utuin/u
(peste acestea). Ci adun-ti gândurilei gânde-
te>te Câ Si /o pori în sufletul tu aceleai rni,

acelai miros urâti acelai întuneric; c noi toi
suntem fii ai acelui (om fi) neam imune* ut i câ
suntemprtai (cuci) fa acel miros urât Necazul
pe care l-a suferit acela* îhuferim noi tv{i ca unu
ce suntem cu folii din smâna lui Adam- Aceast
suferinfâ cure a venit peste noi este întocmai cu ce

a spus haia: n/Din cretet pân în tlpile pi-

cioarelor nu-i nici un loc sntos), fotul este nu-

mai plgi, vânâti i rni pline de puroi, necu-
rate, nesnuiatecu untdelemni nelegate» (te. I,

6). Rana cu care am fost rnii este nevindecabil
i numat Dumnezeu poate s*o vindece De aceea a
i venit în persoan, pentru câ nimeni (i frimlc)

din ce/e de denudt - nici Iffgeu, nici Profeii - n au
putut s-o vindece Numai Iii venind* a vindecat

acea ran nevindecabil a sujletidui"

22. Alte aspecte ale antropologiei cretine
sunt;

- Hxist u unitate a umaniti», cci dintr-unul

etfe generat (Fac. l f 26). i. dup cum noi purtm
chipul Iui Adam cel dinli, omul pmântesc, lol

aa vom purta i chipul ultimului Adam, omul
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ceresc, care zice: „ Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe
urm" (Apw. 22, 13).

- Care e cauza cderii, a râului moral? inând
scantt de legtura profunda dintre Dumnezeu i
om, de planul lui Dumnezeu pentru ora „taina

frdelegii" ill Tcs. 2. 7) se poale explica prin

..taina evlaviei" (I Tinv 3, 16}, adic, apariia i
extinderea pcatului a scos în evident revrsarea

î abundena harului. De fapt, cine a cunoscut

binele a cunoscut i rul din care s-a ridicai. Dup
cum Adam. care se opune i refuz iubirea lui

Dumnezeu» a condus la apariia pcatului, toi u#a

1 Iristos» prin ascultarea Sa pân la moarte pe cruce

i.FiL 2. 8), va aduce împcarea |cf. Rom. 5. 1 1*21),

HI este Cel Care anun c toi oamenii au nevoie

de mântuire, pe care au primit-o în dar graie Lyt
HrisiiM înviat îl va trimite pe Duhul Su s v-
deasc lumea de pcat (In, 16. 8).

- Dup doctrina catolic, femeia din Proloe-

vanghclic (Fac. 3, 15: vestirea unui Mesia rs-
cumprtor) este Mria, Noua Ev, de aceea aceas-

ta a beneficiat, într-un mod personal $i unic, de
biruina asupra pcatului, fiind ferila de pata p-
catului strmoesc, chiar de la natere, priillr-uu

har special, care a pzit-o i de pcate personale în

timpul vieii [Catehism catolic, nr. 490*491 ).

- tt Pcatul lumii" - amariin lou kosmou, pec-

calum mumii - (In. 1. 29). starea de cdere a lu-

mii, face ca diavolul s aib o oarecare dominaie
asupra omului i asupra societii: „Lumea în-

treag zace suh puterea râului" (l In, 5* 19)* P-
catul are repercusiuni asupra vieii morale, asupra

educaiei, asupra sntii. Omul are ins respon-

sabilitatea faptelor sale: t.Cci nu ne schimbam,

nici nu ne mutm din firea in care am fost zidii,

cit
fiind zidiri buni de Dumnezeu (cci Dumnezeu

nu a fcut rult i rmânând neschimbai prin

firea i prut natura în COr« omfost zidii, cele ce le

alegem i le voim prin socotin de bunwie. pe
acelea ie facem, fie bune. fie rele" (Sf* Simeon -

Capete teologice 90. „Filocalia" 6, p. 92).

23* Omul este „preotul
14

creaiei, contient c
în i prin el se regsete $i se întoarce creaia la

Creator: ..Dar omul are nevoie de lume numai ca

drum spre Dumnezeu, ca pregtire pentru înele-

gerea lui Dumnezeu. Omul nu se poate opri la

lume. Nu lumea îl duce pe om la Dumnezeu, ci

omul duce lumea la Dumnezeu Nu ea îid ulti-

mele rspunsuri la întrebrile ce i te pun existen-

ta }/ ultime/r* satisfaceri. FI trebuies depeasc
lumea fi ea fi ajut la aceasta prin relativitatea et\

Dar numai el triete întrebrile i simte nevoia

depirii et Lumea pune, dar nu-i pune între-

bri. Ea este obiectfinit, nu subiect însetat de in-

finit" , Sau: „jVw omul e o parte a cosinusului* ci

toate prile cosmosului sunt pri a/e omului

Omul nu e un microcosmos, alturi de ntacrocos-

mos sau în cadrul lut ci cosmosul propriu-zts. în*

trucat d o unitate deplin i un sens deplin tu-

turor prilor creaiei. Prile creaiei sunt umane
l sunt chematesfie tot mai actual umanizate. Nu
omul e încadrat în vreuna din prile creaiei i
adaptat ei, ci toate prile creaiei sunt încadrate

in om i adaptate lui Creaia devine un cosmos în

om întrucât e unificat i umanizat deplin în el"

(D. Stâniloae, Note la Ambigua* p- 262).

Recapitulare

• Omul este creat prin Cuvântul tui Dumnezeu
i dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu, ca o
fiin perfect, din trup pmântesc i din suflet

ceresc. Trupul muritor n-a avui existen de la

sine. ci viaa lui depinde de lucrarea Creatorului, li

un subiect personal care st in relaie cu Dumne-
zeu i care $tie, din intimitatea personal eu Dum-
nezeu, de marele proiect al Genezei, de care face

dependente vocaia i misiunea lui, Demnitatea

lui const in aceea c e creat s slujeasc lui Dum-
nezeu, nu ea s domine pmântul, ci s-l pstreze ii

sâ-l lucreze (Fac. 2, 1 5).

• Auzindu-I pe diavol zicnd: „ Vei fi ca Dum-
nezeu" (Fac. 3, 5), omul calc limitele morale im-

puse fiinei i voinei sale {„pomul cunotinei
binelui t râului'') $i, astfel, schimb raportul su
cu Dumnezeu, dar i cu creaia. Astfel, a intrat

pcatul in lume. Rul nu c creat de Dumnezeu i
nici nu s-a impus omului eu fora. Omul a dispus

de libertatea voinei si, eu consimmântul lui. rul
are o anumit putere spiritual asupra sa. Prin p-
cat, chipul omului a fost atins grav de o boal
nevindecabil. Sufletul s-a îmbrcat în „tunici de
piele'\ simbolul pcatului, ceva strin de firea sa

de origine.

• „ Viaa este unirea i legtura nunii cu w-
fletul t cu trupul tar moartea nu este pierderea

celor împreunate, ci stingerea cunotinei lor.

Cci pentru Dumnezeu toate sepstreaz t dup
desfacere'* (Antonie cel Mare. Viaa Moral 93.

jMlocalia" Lp, 21).
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• Misterul Hin|ci uniane. al primului Adarn.
este dezvluit de lisus Hristos, Noul Adam, Adam
este aa de rnit încui nimeni pana la Hrisios n-a
pulul s-l vindece (ca/ul femeii tu scurgere de
sânge - Mc. 5, 25). Omul, prin cdere, «Ic în

starea cltorului rnit: dezbrac), rnit, abandonai
pe jumtate mort (Lc« 10. 30). Adam are alt fa,
e învluit de ceva ce nu-i aparine. De aceea*
înnoirea lui începe eu „dezbrcarea": H Dezbrca-
i*v de omul cel w>cAi

M
(Efes. 4, 22).

• Pcatul n-a distrus umanul în esena lui. Pe
aa Iul Moise s-a vzut slava cea de la început a
lui Adam. Chipul lui Moise este asemntor cu
chipul creai de mâinile lui Durane/cu. Kste slava

cu care înc de aici sunt îmbrcate sufletele
sfinilor, este modelul trupurilor slvite la învie-
re. Diavolul all acum c impui va \'\ restaurai:

trDe la Adam pân la ttfoise moartea a domnit"
(Rom, 5, 14).

• Omul trebuie s fie contient de dimensiunea
sacr a fiinei i a existenei sale, de mreia vi-

ziunii pe care o poart cu sine. Din cau/â c red
istoric chipul lui Dumnc/eu i c revelca/â lumii
planul pe care Dumnezeu îl are cu ea, forele ru-
lui ispitesc libertatea i demnitatea omului. Omul
trebuie s devin responsabil de propria sa vocaie.
De aici, angajarea total a persuanci în elic i în
spiritualitate. în sensul de urmarea lui Hrisios, ca.

astfel, s transforme lumea inlr-o „cetate slnla".
• Omul nu este o simpl entitate biologic, o

construcie culturala, un produs social, ci o oper
simbolic, hrisloForâ. întrucât Hristos a venii nu
numai pentru noi ci si Dl not\

Comentariu; „Omul fiin religioas**

Istoria religiilor, dup Mircea liliude, aral c
omul este într-o continu cutare i aspiraie exis-
tenial ctre Dumnezeu, pe care i-a cxprimal-o
în diverse forme: cult, rugciuni, sacrificii, Pavel.
efitre atcnienîi care adorau un „Dumnezeu 1 * pe
Care nu-L cunoteau, vorbete de un Dumnezeu -

Creatorul cerului $i al pmântului, invizibil. Care a

fcut s locuiasc pe pmnl neamul omenesc, ie-

>u dmlr-unul singur, pentru ca oamenii sâ-L caute
iquaerere) pe Dumnc/eu i sâ-L gseasc, dei
FI nu e departe de fiecare dintre noi. Cad in £7
avem via, micareifiin... (FA, 17, 23, 26-28».

Omul creat dup chipul lui Dumne/cu are vo-
caia i capacitatea s-L cunoasc i sâ-L iubeasc.
Este o fiin religioas, care îi gsete fericirea

în lauda lui Dumnezeu: „Sase wsefeasc Inima
celor ce caut pe Domnul*' (Ps. 104. 4). în inima
omului, Kcastfi cutare >i dorina de adorare
aparine lui Dumne/cu. Carc-I iucit continuu:

m Tu ne-ai /acut pentni Tine fi inima noastr este

nelinitit pân ce nu se va odihni in Tine"
(Augustîn, Cnnf L L U „Gbtd întreg voi fi în

Tinet nu va maifi nici tristee nict încercare; m-
treag plina de Tine, viata mea va fi împlinit**
(Augustin,O?///10,28,39),

Omul care caut gsete ci de mirare în cu-
noaterea existena lui Dumnezeu, fie în lumea
material, observând; micarea, devenirea, con-
tingena, ordinea si frumuseea ei (Rom. I, 19-20:
F.A. 14, 15. 17; 17. 27-28; în. 13, 1-9). fie in

persoana uman, în simul su moral. în libertatea

sa. Iu contiina sa, în aspiraia spre infinita feri-

cire, Pe aceste ci, în lumina raiunii sale. e capa-
bil sj cunoasc existena unui Dumnc/cu personal.

Dialogul cu filozofia $i cu alte religii e posibil
Desigur, aceast cunoatere e limitat. imperfect.

Aceast relaie religioas a omului cu Dumne-
zeu poate s fie uitat, ignorat sau, chiar, respin-

s. De unde: indiferena i ignorana religioas, re-

volta contra rului, ostilitatea contra religiei, frica

de Dumnc/eu (Fac. 3, 8-10). De aceea. Durnne/eu
S-a revelat, dându-i hanii sa primeasc revelaia in

credina. Dovezile pot pregti credina. arlSnd c
aceasta nu se opune raiunii, demonstrând capa-
citatea raiunii s primeasc revelaia. Dar Dum-
nc/eu iranscendc creatura, de aceea raiunea nu
trebuie sâ-L con tunde cu creatura. Misterul Lui,
Revelaia di\ in. eslc dat omului în mod liber.
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XIIL Iisus Hristos. Hristologia

(Vezi: fisus Hristos. /Iristologia* in „ Studii

Teologice", x\r. 3, I991,pp,3-52f

1. ..Cele doua dogme". Ctrigorie Sinaitui

spune c; ,, Definiia dreptei credine este a vedea

fî
a tuttoate intru curie ce/c dou dogme ale

credinei, adic Treimeai doimea: Treimea, a o

privi i a o ctmoate in chip neamestecat i ne-

tiat, in unitate, iar doimeafirilor lui Hristos. in-

tr-un ipostas, adic a mrturisi i a tt pe un nff-

gur Fiu, i inainte de întrupare i dup întrupare,

dar, dup întrupare, slava in chip neamestecat.

fn dou fin i fn dou voinfe
t
dumnezeieti i

omeneti " (Capete de acrostih* 26. în „Kiloculiu",

voi 7, p. 100).

2. „Cred într-Unui Donat lisus l/ristos. Fiul

lui Dumnezeu, Unul- Nscut. Care din Tatl S-a
nscut mai inainte de toi vecii: Lumin din

Lumin, Dumnezeu adevrat din Dumnezeu
adevrat, nscut, iar mi (acut. Cel de-o-fiin cu

Tatl, prin Care toate s-au fcut; Care, pentru

nai, oamenii, i pentru a noastr mântuire. S~a

pogorât din centri i S-a întrupat de la Duhul
Sfânt i din Fecioara \faria t S-a fcut om"
Crezul preia aici cea mai importanta afirmaie de

credin din Noul Testament; t .
Dar vot cine zicei

c sunt Eu? Simon Petru a rspuns: Tu eti Hris-

tosul. Fiul lui Dumnezeu cel viu" (Ml, 16. 16).

Acest adevr constituie fundamentul Uisericii, cci
..iiccast revelaie vine „de la Tatl Meu din

ceruri" (Ml. I*. 17).

3. O Monnjjhenta: „Fiule Unul - nscut iFiule

ivnicji Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce etifar
de moarte, ai primit pentru mântuirea noastr a
Te întrupa din Sfânta Nsctoare de Dumnezeu i

pururea Fecioara Mana, Carefr schimbare ai

devenit am t le-ai rstignit, Hrisraate Dum-
nezeule. Care. cu moartea Ta ai clcat moartea,

Careeti Unul dm Sfânta Treime, slvit împreun
cu Tatli cu Duhul Sfânt, mântuiete-nepe noi".

Noua creaie
In Cuvântul lui Dumnezeu întrupat

4. Întruparea! Mareo taina a teonoinici di-

vine! M Cea mai mare noutate dintre toate

noutile: singurul fapt nou suh soare" (loan

Damaschin. Dogmatica. III, \h Planul mântuirii

ficonoinici) a fost ca Dumnezeu însui s devin
om. aa cum FI a tiut timpul si modul, iar pe om
s-l fac dumne/eu prin unirea dup har cu Bl,

Istoria mântuirii cuprinde, altfel: lucrarea prin care

Dumnezeu S-a lacul pe Sine om i a ajuns la oa-

meni i lucrarea prin care LI îl face pe om dumne-
zeu, dup har. Arhetipul chipului lui Dumnezeu in

tposlas desvârit i propriu îi întoarce dragostea

Sa fa de llinla uman, creata dup chipul lui

Dumnezeu, pentru a inlaplui unirea tainic i
clema inlre ei.

..Cel Ce a dat fiina întregii zidiri vzute i
nevzute numai cu puterea voinei Lui a avut un

scop inainte de toi \ecii
r
deci inaintei de tcerea

lumii, pe plan prea bun i negrit in legtur cu

ea. Iar acesta a fost cas Se impreune FI însui,

jr schimbare, cu firea oamemlor. prin untrva

adevrat inlr-un ipostas is uneasc cu Sine in

chip neschimbat firea omeneasc. Aceasta pen-

tru ca El s dewt om. precum numai El a tiut,

iar pe om s-lfac dumnezeu prin unire ca Sine
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In acest scap a împrit veacurile cu înelepciune,
rnduindu-le pe uncie pentru lucrarea prin care
S-a fcut pe Sine om; iarpe altele pentru lucrarea
prin care face pe om dumnezeu. Sfâritul vea-
curilor mai dinainte hotrâte pentru lucrarea prin
care S-afcutpe Sine om a ajuns la not sfatul lui
Dumnezeu cu privire la întrupare ajiându-i îm-
plinirea prin înfptuirea lui,

O dat ce veacurile rânduite de mai înainte
pentru lucrarea prin care Dumnezeu avea s Se
fac om au luat sfârit la noit Dumnezeu im-
plinind cu adevrul întruparea Sa desvârit,
trebuie s ateptm de aici înainte celelalte vea-
curi ce vor ve/lî, care sunt rânduite pentru lucra-
rea indumnezeirii tainice ai negrite a oamenilor
In cursul lor ne va arta Dumnezeu bogia co-
vâritoare a buntii Lut. lucrând desvârit ut

cei vrednici indumnezetrea* Cci dac a ajuns la

captul lucrrii tainice a inomenirii. lacându-Se
t'n tot chipul asemeneu noua afar depcati co-
borându-Se pân la cele mai de jos pri ale p-
mântului, umie-l prbuise pe om tirania pca-
tului, desigur câ va ajunge fi la captul lucrrii
tainice de îndumnezeite a omului fcând /hj om in

tot chipul asemenea Un. afar de identificarea in

fiina cu £1, fi ridicându-l mai presus de toate
cerurile, unde mrimea fireasc a harului it che-
ma, diti pricina nesfâritei bunti, pe omul care
zacejos. Acest lucru a vruts ni-lfac cunoscut fn

chip tainic marele Apostol, când a spus câ
t
,in

veacuri/e ce vor veni se va arta in noi bogia
covâritoare a buntii lui Dumnezeu". (Maxim
Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Taiasie, 22 „Filo-
calia" 3, pp. 69-70).

„Hristos însui S-a socotii ca al doilea Adam
i a odrslit ca a doua rdcin a umanitii. Cele
în Hristos sunt /idile nou i în El ne-am înnoit
spre sfinenie, spre ncstrieciune i spre viaa4 *

(Chirii al Alexandriei, Glafire la Facere, 1IL 5,

PSB39,p< 113).

5, „Cuvântul S-a fcui trup i a locuit prin-
tre mii**([n. L 14), adic, într-un anumit context,
iudaic, care cuprinde familie, popor, teritoriu, cul-
tur, Iradiie religioasa, în care a irâit i a murii.
Bunavestire are loc în casa Iui laii; iar lisus S-a
uscul într-o familie. întruparea nu este deci o far-

s istoric sau o imaginaie mitologica* Analogia
ce Se face adesea între srbtoarea din 25 Decem-
brie a Naterii lui Jisus in Belhleem si srbtoarea
roman a solstiiului de iarn nu ine seama de rea-

litatea istorica a evenimentului, despre care Lvun-
gheliile ne dau amnunte importante. într-adevr,
lisus din Nazarcl are o mam: Mria, are o lamilie
condus de losif, are frai, probabil verii Si sau
copiii lui iosif(Mc. 6. 3). S-a nscut inlr-un mediu
religios i cultural iudaic, a fost prezentai la Tem-
plu i educai in sinagog, potrivit prescripiilor
Legii si dup tradiiile tribului Su. A avui relaii
eu oameni - femei, tineri, copii, btrâni - de toate
categoriile sociale. A fost in dialog critic perma-
nent cu autoritile religioase i politice ale so-
cietii de atunci. A creat un cerc de discipoli,
învând i predicând K vanghelia. A dat mrturie
de iubirea Sa fa de oameni, acceptând jertfa i
moartea pe Cruce. A avui o disciplin moral iar
de pcat (Evr 2, 9-18; 4, 15; I Pi. 2, 22). de aceea
a tcut cu pulin o nou form de comuniune cu
Dumnezeu i cu oamenii.

6- Tniiativu lui Dumnezeu se putea reali/a nu-
mai cu intervenia Duhului Slnt i cu colaborarea
fiinei umane; „ de la Duhul Sfânt ii din Fecioara
Afaria'\ Cile o tain covâritoare; ..Cuvântul lui

Dumnezeu, fiind intreg fiina deplin (cci era
Dumnezeu) i întreg ipostas netirbit fcci era
Fiu/, gotindu-Se, S-ufcut smân a propriului
trup i compunându-Se. prin zmislire negrit.
S-a Jacul ipostas al trupului pe care l<a luat. fi
pnn aceast tain nou Jac ându-Se cu adevrat
întreg om, in chip neschimbat, a fost acelai
ipostas al celor dou fin, al celei necreate i al
celei create, neprtinitoare $i pâtimitourc, primind
fr nici a lips toate raiunile naturale al cror
ipostas era. Iar dac a primii in modfiintal toate
raiunile naturale al cror ipostas era, foarte în-
elept a atribuit învtorul patimile trupului Ace-
luia. Lui fnsui, devenit compus dup ipostas prin
asumarea trupului, ca s nu fie socotite a/e unui
simplu om Cci trupul era al Lui fi dup trup era
cu adevrat Dumnezeu patimilor împotriva p-
catului" JMaxiin Mrturisitorul Ambigua. L 2)

7. Taina Cuvântului lui Dumnezeu întrupat,
Dumnezeu-Omul: Fecioara a nscul un ipostas
(subiect personal) din dou firi i în dou firi, Hris-
tos cel Unul, unit cu firea umana prin trupul i prin
sângele ei. Nici simplu om

t nici simplu Dunmezcu,
ci un ipostas „compus41

, pentru câ i-a ipostazial în

Dumnezeirea Lui trupul complel, pe care 1-a luai

din maica Sa: t,i împreun cu cuvântul, a intrat

întreg Cuvântul ipostatic fi de-o-fiinâ ut lui Dum-
nezeu i Tatl in pântecele Fecioarei, fi prin
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Venireai impretm-lucrarea Sfântului Duh, Celei

de-u-fiin. a luat trup înzestrat cu minte i cu su

Jlet din sângele curat al ei fi S-u Jucat flflt- Aceas-

ta c deci unirea de negrit si nunta de tain a lui

Diounezeu; i aa s-ajacut schimbul lui Dumne-
zeu cu oamenii unindu-Se in chip neamestecat cu

limfa i cu Jirea noastr sfriccioasa i srac
Cel mai presus defirei defiin* Deci, Fecioara

L a zmislit ii L-a nscut din doufin, in chip mi-

nunai, adic din Dumnezeire i amenitate* pe Fiul

cel Unul, Dumnezeu deswrit ii om desvârit,

pe Domnul nostru lisus Hristos, Care n a stricat

nici fecioria ei t nu S-a desprit nici de sânul

printesc". (Nichita Slithatul, Vedere duhovni-

ceasca* 41. Fi localin* vnL 6, p. 378).

8. Aadar. Fiul lui Dumnezeu însui este Cel

Ce MUmft din umanitatea Mriei trup i suflet,

luând irup însufleit din Sfânta Nsctoare de

Dumnezeu $i pururea Fecioara Mria, ca o mica

pârgâ din frmantâtura firii noastre, adic, din

aulici i din trup. Fctorul i Ziditorul Dumnezeu
a unil-o eu Dumnezeirea Sa necuprins i nea-

propiai. Mai bine zis. unind llinial cu liina noas-

liâ întreg Tpostasul Dumnezeirii T-uL a unit fiina

noastr, in chip mamestecat oi aceea, adic fiina

omeneasca i fiina Sa t
zidind fima omeneasc

drept templu slant Siei Astfel. însui Fctorul
Iui Adam S-a Iacul om desvârit în chip nescliira-

bnt i neprelacuL „Dumnezeu dejos*\ ..Dumnezeu

vzut", om deplin în toate privinele, în afar de

pcat, care n-arc originea în firea uman. Cuvântul

lui Dumnezeu, a voit s lucreze HI Însui mân-
luirea celui asumat, printr-un trap liber, activ, in

vzul luturor, în condiia uman comun tuturor.

9. De ce S-a fcut om i in ce fer? ..Pentru

noi, oamenii, si a noastr mântuire " (sotiria).

Fxista o legtur esenial intre rscumprare i în-

trupare, care este, în sine, un act de ungere a uma-

nitii. Slâniul Maxim Mrturisitorul spune: „Cci
cine ar puteas tie in cej'el Dumnezeu S-a fcut
trupi totui a rmas Dumnezeu: cum rmânând
Dumnezeu. El este om adevrat? Credina sin-

gur înelege aceasta, cinstind cuvântul in tcem "

(Texte obscure, din Grigorie de Nuzianz, P-G„

XCi 1057). Numeroase interpretri i explicaii

teologice au fost date faptului întrupai ii fie ca

revelaie, fie ea rscumprare sau ca indurnnczeire.

sau ca act de chenuz. Pentru unii. întruparea este

coextensiv cu planul venic al lui Dumnezeu cu

privire la creaie, întruparea concord cu destinul

originar al umanului, acela de a deveni un organ

de manifestare a lui Dumnezeu. în întrupare, crea-

ia se arat ca un lot, deoarece Logosul, ca raiunea

general a creaiei, cuprinde în 1:1 cosmosul: tl Cci
se cdea cu adevrat ca Cel Ce este dup fire

Fctorulfiinei lucrurilor, s Sefac Autorul Sfr

dumnezeirii dup har al celor create, ca, astfel,

Dâttond existeneis Se arate i ca Druitorul

fericirii venice a existenei" (Maxim Mr-
turisitorul, Rspunsuri ctre Talaslc. 60, in

„Filncalia" 3, p,3il).

Ift. Trei aspecte sunt importante: pe de o parte.

Economia ine de iubirea lui Dumnezeu, care face

ca Acesta s Se depeasc pe Sine i sn-L trimit

pe Fiul Su ca „om la oameni*': „Nu noi am fast

cei care ne-am micar spre Dumnezeu sau am ur-

cat spre Ei ci El este Cel Care a venit la noi t S-a

pogorât la noi.. El nu ne~a micat de aici ci ne*a

fcut cereti rmânând pe pmânt; ne-a îm-

prtit viaa cereasc tur sâ ne urce la cer. ci

înclinând cerut ctre noi i tulucându-t jos. Aa
cum zice profetul; «<i7 a plecat ceruri/e t S-a

pogorât» (Ps~ 1 7, Uf* (Nicolae Cabasila. Viaa în

Hristos. 1.6».

Pe de all partc
T
.Jisus n-a acceptat s Se

nasc is Se rstigneascpe crace cu Unul Care

a awit trebuin de acestea, ci a fcut toate aces

tea pentru neamul omenesc. care t de la Adam.
czuse stih puterea morii i sub stffdntrca ar-
pelui fiecare svârind rul in rândul lui prin

propria sa greeal "
( iustin. Dialogul cu Trifon.

cf rXXXVM). „ lama cea mure din veac se des-

coper astzi i Fiul lut Dumnezeufiu al omu/w se

face, ca luând ce este mai râu
r
s-mi dea mie ce

este mai hun. Amgitu-s-n de demult Adam i
poftindsfie Dumnezeu, na afost; iar Dumnezeu
Se face om. ca s fac pe Adam Dtannezeu

(Acatistul Buneivestirii.

în fine, asumarea firii în iposlasul lui llristos

constituie o înnoire a acesteia, prima înnoire, prin

ungerea umanitii eu slava Dumne/eirii. Dar.

exist a doua înnoire a firii umane, deplin i de-

finitiv, când firea este albit i luminat cu sân-

gele Iui Hristos rsliynit care se Mvarsâ" spre ier*

larca pcatelor.

11. Dup mul Unica de nume atribuite Fiului Iui

Dumnc/eu, a doua Persoan a lui Dumnezeu, Sim-

bolul din 3KI le reine pe cele mai importante:

Dup identitatea Sa uman, islorie. Fiul poar-

t numele ebraic Itiua. care s-a tradus cu lisuv i
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care înseamn „Dumnezeu mntuiete" (Ml 1.

2 1 ; Le. 1 ,

3

1 ; 2, 2 1 ).
. ,Nu este sub cer dat intre oa-

meni an a/t nume fii care ne tnântuim" (F.A. 4 t

12). Numele st în centrul „rugciunii lui lisus*\

numele fiind persoana care d viaa (In, 20. 31),
pulereaeare Tace minuni (FA 4, 10).

Dup originea Sa divin i dup misiunea Sa
mesianic, lisus are mul le nume:

-HRISTOS (traducerea greac a lui Mesia).
care înseamn Unsul, Cel Ce trebuia s vina (Le,

,
191 ca s instaureze împria lui Dumnezeu

(T.A. 4. 26*27), Care a primit ungerea i consa-
crarea mesianic cu Duhul Slant la Botez (RA. 10.

38) i Can: a realizai iconomia rscumprtoare în

trupul Su pe Cruce ca Arhiereu i ca împrat.
Dup înviere, hsus admitea s fie numii Hristos»
deoarece acum este slvit ca Domn: tr Dumnezeu
L-a fcut Domn i Hristos pe acest Hsus pe Care
voi L-afi rstignit" (T.A. 2, 36):

-FIUL UNIC al Tatlui, aa cum mrturisete
Petru <Ml. 16, 16), De la începui, a crede c hsus
Hristos calc Fiul Iui Dumnezeu face parte din di-

dahia apostolic (In. 20, 31), din mrturisirea de
credin pentru Rotez (LA. 8, 37), din criteriile de

fi recunoscui cretin i In, 2. 22-23). Unu este fil-

iaia natural a lui lisus („A/ci sui la Tatl Mea i
ta Tantf vostru" - In. 20, 17), alta e filiaia adop-
tiv a ucenicilor: , Vot s v rugai; Tatâi nas-
tru "(Ml, 6, 9);

-DOMN UI- (Adonai din Vechiul Testament,
folosii pentru Iahvc. a fost tradus pi in Kj rina]

arat condiia Sa divin (Fil.2, 6), domnia Lui
peste lume ii pesle istoric (Apoc. I, 151: .. Vino.

Doamne lisuse" (Apoc.22 20).

1 itlul Hristosul arat i misiunile pentru care
fisus din Na/arcl a primit ungerea Duhului Sfiim:
profet, prcuL împrat.

12. Numele adevrat al lui lisus Hristos este

Dumnezeu întrupat El nu este nici simplu om,
nici simplu Dumnezeu, O singur persoan a Cu*
vântului venic (A poc. 19, 13) se arat în dou
naturi, cea divin i cea uman; „Credi mrturi-
sesc, in ipastaml lui Hsus llrtstos Mântuitorul lu-

mii. Dumnezeirea unit cu omenitâtea fr ames-
tecare ifr despr(ire; prtn care

t rele dou fin
dumnezeiasc i omeneasc, au rmas întregi in

Dumnezeu Omul hsus Hristos "

13. lisus Hristos este Hui lui Dumnezeu, ns-
cut din Tatl înainte de toi vecii, adic, înainte de
creaie i de ii mp* care a începui cu aceasta. îm-

preun etern cu Tatl început din Cel Iar de în-

cepuL prin natere, ea lumina din lumin. Naterea
din Tatl este venic (In. I , I ) fiir timp. deci nu
a fost un timp când nu a existai Fiul aa cum
predica un prcol din Alexandria, Arie. Naterea
din Tatl nu scade nimic din nalura Fiului în com-
paraie cu Tatl El este Dumnezeu adevrat, din
Dumne/cu adevrat Hui nu este o creatur, adus
la fiin din nimic i. deci, mai prejos decât Tatl

14. Domnul Care Se întrupeaz ea lisus din
Na/aret, Mesia lui Israel, este unul i acelai cu
„Fitd Unui Nscut Care este in sânul Tatlui'*
(In. 1, 18), Unul din Treime, Fiul, este de-o-fiin
(coRsuhsian|ial) cu Tatl prin fire sau prin Dum-
nezeire, nu pun asemnare. Aceast afirmaie rs-
punde ereziei lui Arie din Alexandria, care sus-
inea c Fiul este inferior i subordonat Tatlui
dup naturu Sa. tJ/t El locuiete, trupete, toat
plintatea Dumnezrini" (Col 9). FI este de-o-fi-

in i cu oamenii, deoarece Persoana Cuvântului
lui Dumnezeu S-a unit cu firea omeneasc, pe care
a luat-o din trupul Fecioarei Mria i pe care a în-

dumne/cit-o. Asltel, „ Viaa noastr este ascuns
cu Hristos in Dumnezeu " (Cnl 3, 3 ),

Cuvântul de o fiin {lumtoousios), dei nu
este biblic, are o importan capital, deoarece
Mântuitorul este Fiul identic dup fire i nscut
din Tatl Cum Dumnezeu esie Tatl prin natura
Sa însi. VA arc un Fiu natural, necreat, m care re-

produce chipul Su (Col I, 15). Ca Fiu unic al

Tatlui, Fiul are aceeai substan sau esen
(esen de la esse - a li L întreaga Dumnezeire
locuiete în HI, Dumnezeire comun celor trei Per-
soane ale Treimii. Treimea este o unitate de trei

persoane care exist in perfect comuniune de
natur divin i în perfect deosebire personal.
Ceea Ce esle Tall este i Fiul, ceea ce face Tatl
face i FiuL

15. Naterea lui lisus Mesia esle anunal ca
„Vestea cea bun a unei mari bucurii care vine la

tot poporul" Q& 2. 10). Particularitatea acestui
eveniment în limpul i în spaiul istoriei umane
(„Cci vou vi S-a nscut in aceasta zi. în celalea
lui David, Mântuitor care csic Hristos Domnul"
(Le. 2, 1

1

) a devenit curând cheia înelegerii Mân-
tuitorului cosmic („Toate lucrurile s-au Iacul prin
El i lUrâ HI nimic nu s-u lcut din ceea ce s-a la-

eut" (In. I, 3), Biserica s-a strduit mereu s in
intr-un echilibra creator particularitatea întruprii
lui Dumnezeu in lisus Hristos ce se adreseaz, in
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unul rând unui popor, i universalitatea mân-
uni in Hristos, CC.tt adreseaz tuturor naiunilor
întregii creaii, în contiin|a Bisericii, Fiul lui

imnc/eu inirupui i Cuvântul lui Dumnezeu
jnic suni unu i aceeai persoan. Deoarece
Cuvântul S-a lacul Irup i a locuit printre noi"

1 . 14 j o noutate radicala se arata în vestea cea
ia a Inlrupârii. Deoarece Cuvântul „a Fosl ace-

j\ lumin care strlucete în orice fiina uman'*
u 1, 9), exista o continuitate neîntrerupt in

rslea cea bun, pregtit ..de dinainle de iute-

fierea lumii" (Kfcs. 1,4). Pentru Biserica cre-
ii, care a acceptai Scripturile evreilor ea parte din

>pna ei Biblie, adevrul conlinuitii este in-

ritabil, Viaa care este în Cuvântul lui Dumnezeu
:$nic a fost lumina inlrcgii umauilâi (In. l t 4)

u

e/i; Ortodoxia i culturile, 178).
16. Kx isteaa >i persoana Iui lisus din Nazaret
ilinuâ s rmân pentru muli o „enigm 14

, aja
reiese din biografiile i din „vieile" recente,

devenii clasic separarea dintre lisus al istoriei

îus istoric sau istoria lui lisus). terestru, al evon-
îcliilor sinoptice i Hristos ;U credinei, al ke-
tgrnci postpascale, fondatorul cretinismului,

ohieeiul hristologiei. Aceoslâ separare st în ecn-
Irul comentariilor biblice >i al studiilor istorice

din ultimul secol Problematica aceasta este azi
reluat de curentul denumit „a treia cercetare",
tare favorizeaz apartenena iudaica a lui lisus i
raportul Lui cu iudaismul multiform al timpului (al

fariseilor de la Templu, al iudeilor practicanli din
mnagogâ - înclinai s cread c lisus este Mesia
iau iudaismul apocaliptic, sapienial; Accenlul e
mutat deci pe contextul întrupm, pe preistoria
lut lisus. pe cadrul cultural i pe crizele sociale
respective. O alt pist privilegiata in acest curent
este relaia celor patru evanghelii cu scrierile
extracanonice, apocrife contemporane, de unde,
pruhlematica pluralitii surselor documentare i,
implicit, a diversitii luistulogjilor generale de
aceste texte.

Pentru unii, docuraeutarea extracanonieâ ar
avea incidene radicale asupra canonului Noului
Ustament, aa cum s-a dedus din speculaiile în

legtur cu Evanghelia lui Ttima (.I.D.Crossan,
hour ofher Gospe/s Shodows on the Conluws of
Ctmvn. Mincapolis. 1985). Noua cercetare (Quesl)
despre lisus istoric ar corija deci multe tc/e nega-
tive formulalc de enuineulica din trecut: creti-
nism larii dogme, tar kerygma, eliminarea apo-
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crifelor $i concentrare asupra sursei Q, evacuata
kerygmei fj înlocuirea et cu pietatea ( Vezi: Jesus
de Nazarerh, Nouwiles appraches ti utte enigme
Editori: Daniel MargueraU Hnrico Norclli. Jcan
Michucl Poflbi, Geneva, Lahnr et Fides. 1998).

Domnia <h6ros) de la Calcedon:
Dumne/eu adevrat i om adevrat

24. Hristologia ortodox sau învtura des*
pre cele dou naturi în Persoana unic a lui

lisus Hristos a fost elaborat în lorma ei definitivi

de Sinoadele ecumenice din 325, 381. 451 ^i 553,
prin sinteza dalelor biblice eu teologia patristic
greac. Tot in aceast perioad, s-a fixat i voca-
bularul hrislologic: natura sau tfr*\ persoan sau
ipoytas, unirea ipostaficâ, comunicarea idiame-
tor. pehhoreia, imtumnezeirea.

Sinodul din Niceea (325) a combtut ere/ia
lui Arie, dup care lisus Hristos este un fel de
Dumnezeu intermediar, o creatura superioar, care
media/â între Dumnezeu Tatl i creaia Sa. Dim-
potriv, sinodul afirmc Persoana lui lisus i Iris-

tos este însui Fiul i Cuvântul lui Dumne/eu, de
o fiin (homoousios) cu Tatl, Care „Se face
lrup*\ adic, preia in Sine umanitatea deplin i în

mod real. ..Duhul nu are carnei oase. cum vedei
c am Eu*' (Le. 24, 39). Itsus din Na?aret nu este

alta persoana uman sau o persoana unic, fiindc
Dumnezeu nu are un „fiu creat*- Un Dumnezeu»
Fiu creat sau intermediar este de neconceput.

Aceasta doctrina privind deofiinimea Fiului
cu Tatl a Jbsl dezvoltat i clarificata de sinoadele
ulterioare. în aa diferitelor erezii care s-au ivit

dup 325 i care negau fie unirea reala a celor
dou naturi, divin j uman, fie realitatea voinei
umane în Persoana unic a Fiului întrupat

25, Al IV-lea Sinod Fcumemc, linul la Cal-
cedon, in 45 1 , dorinds reafirme Crezul din 325 i
381, esle confruntat cu problema interpretrii co-
recte a doctrinei hristologîcc. în faa a dou mari
erezii: monotizismul i nestorianismul. Sinodul
arc în fa doua teze: formula lut Chirii de Alexan-
dria, care susine c Ilristos nu e „în dou na-
turi**, ci „din dou naturi", alirmnd c. dup
întrupare. I Iristos are o singurii natur întru-
pat; apoi Tomul papei Leun i 461 ), care sus-
inea c în linslos sunt doua naturi, care se pot
distinge dup întrupare. Sinodul accept lomul
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acesta i pregtete o dcfimc nou* *,Din dou
naturi" cate insuficient- de aceea prefera s
adauge; »m dou naluri***

Sinodul condamna monoil/ismul (susinut de

parii/anii lui Eutihic), care apra le/a ca, dup
unirea iposlaticâ. Hrislos are numai o singurii lire

(wtono-phvsiM. tea dumnezeiasc, i afirm c
Jisus este om adevrat cu irup i cu sufiet tiatural,

de u fiin cu noi, dup umanitate, dar Iar pcat,

împotriva neslorianismului, aprat de partizanii

Hu Nesiorie. care susiineau c în Hhslos exisl

doua persoane, deoarece are dou naturi* sinodul

afirm c Hristus e cunoscut in doua firi dyo
physoisJ, fiind Dumnezeu adevrul i om adevrat,

unite in mod iposlalie, nu dup natur, ci dup
persoan, tar amestecarea naturilor Iar schim-

barea lor. fr împrirea lor iu dou categorii.

Iar separarea lor, într-o singur peisonmi (proso~

pon) i tpoatas thypostasis)

26. Formula dogmatic hrhlologic de la

Calcedon|451 >;

,. Urmând deci Sfinilor Pruii, am învat toi

s mrturisim într-un glos pe Unuii Aceiai Fiu.

Domnul nostru lisus Hristo, desvârii peAcelai

în amenitate. Dumnezeu CU adevrat t ont cu ade-

vmi pe Acelai dm suflet raionali trup, tleufi-

in cu Tatl dup Dumnezeire t pe Acelai de <>

fiin cu nat dup amenitate, intru toate asemenea

ttvuâ. afar de pcat; înainte de raci rtâSCtit din

Tatl dup Dumnezeire, iar iu zdelv de pe urm.
Acelai, pentru stoi i pentru a noastr mântuire,

din Mria Fectour, Nsctoare de Dumnezeu,

dup amenitate: pe Unuli Acelai Hrislos, Fiur

Domn, Untd-nscut, cunoscut in doufiri. in chip

neamestecat, neschimbat, ncimpârfit. nedesprit,

deosebireaftrtlor nefdnd desfiinat nicidecum din

cauza untrit
t
ct psirându-se, mai degrab* însu-

irea fiecrei firi i concurgând intr-o persoana

t într-un ipostas, nu împrit i divizat in doua

persoane, ci pe Unul i Acelat Fiu, Unttl-nscut.

Dumnezeu-Cuvântul. Domnul nostru lisus flris-

tot" (traducere de Pr, prol" D. Stniloae, „Hris-

toiogta sinoadelor", în „Ortodoxia", XXVI/1974,

nr,4,p.574).

27. Calcednnul folosesc hypostoM* în sens

de persoan (sau de personalitate!, de subiect, in

eare sub/ist naturile unite, nu in sensul de sub-

stana, cum osie folosit la Nieeca. Ipostosul este di-

vin i unic, este însi persoana laiului, nu cui

uman, cum afirma teologia anliuhiaiuV I'hysis

arat substana, realitatea sau natura, deci diferen-

a. Proprietile fiecrei naturi se pstreaz i con-
:

curg într-o persoan,
HriKtologia de la Calecdon consliluie un pas

decisiv în dezvoltarea teologiei cretine la nivel
|

universal, cele trei mari coli <lc teologie ale tim-

pului - Alexandria, Antiohia i Roma * fiind re-

prezentate i in deplin acord.

Urmând acelai principiu de la Calecdon, dup
care cele dou naturi, divin i uman, desvârite

în slruciura lur, sunt unite, în mud tainic, în Per-

soana divin unic a Fiului Iui Dumnezeu, fr
amestecare, fr schimbare, fr împrire,
fr desprire, Sinodul al Vl-lea ecumenic din

Constantinopol (680-681) declar C Fiul întru*

pal are dou voine naturale $i dou energii sau lu-

crri personale, una - creat i alta - divin, unile

în mod neseparat în subiectul unic al Cuvântului.

Voina divin urmeaz celei umane. Iar opoziie

sau subordonare,

28, „Din dou fin i in doufiri''

HffrtOl cel linul dup iposias este din Dum-
nezeire i din firea omeneasc i în Dumnezeire i
înomcmtale, unilcnetniprit Cuvântul, iposlasul

cel unul. n-a prelcut ceea ce era i n-a preschim-

bat ceea ee a devenii, prin întruparea Sa. Ajadar.

unirea celor dou firi. divin i uman, dup ipos-

tas, nu s-a lacul ., nici prinfrmântarea sau tulbu-

rarea SOU amestecareafinlor împreun unite, nici

S-a adus Cuvântul dup ce s-ar fiformat omulftt-

cndu-se o relativ unire, dup cum zicea Nesto-

rie; nici a fostfr de minte iijar de suflet, pre-

cum invu Apolinarie; pentru c acela hârfeu,

zicând a fi destul Dumnezeirea în locul minii Eu

ins li mrturisescpe El Dumnezeu desvârit i
om desvârit, Care, in acelai timp. afost trup i,

în acelai timp. Cuvânt al lui Dumnezeu: trn) în-

sufleit cu suflet cavâtttâtor i gânditor, pstrând

fi dup unire toate desvâririlefireti ale Dum-
uezeirit Salei neschimbând cele ale Dumnezeirii

sau omenitfii Lui prin unirea cea desvârit cu

Cuvântul; purtând El ofiin care pstreaz cele

dou firi i lucrri: aceleu din care i intru care a

fost Unul i acelat lisus Hristns, Dumnezeul nos-

tru. Care are i dou voine fireti, iar nu închi-

puite" [Arhicraticon. ed, 1993. p~ 90).

29. Sinodul din Constanlinopol (553). discut

modul în care cele dou naluri sunt unite, ca o

consecin n întruprii, intr-un singur ipostas. cel

al Cuvântului, Unireu celor dou firi nu e o aso-
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Ic icre, ci o sintez sau subzistent în ipostas, adic
o unire ipostatic* Prin aceasta, natura umana

i este enipostaziat, adic aparine Persoanei divine

prnprie Fiului lui Dumnezeu, Care este i subiectul

naturii Sale divine. Lconliu de Bizan (t 542) a for-

mulat leza aceasta, dup care natura uman u fost

asumat, lari s lle absorbit, în ipostasul Logo-
> «ului preexistent, la întrupare.

Unirea ipostatîc

30. întruparea ca unire iposiatic arc mat
multe aspecle:

- Comunicarea însuirilor unei firi celeilalte

Uri, încât, îu acelai timp, fiecare lire pstreaz
însuirile ei i primete însuirile celeilalte, tara

contopire i fSr confuzie între Uri;

- Unirea celor dou naturi i vninje. divin i
uman, nu altereaz unitatea ipostasului. a Cu-
vântului, Nici o natur sau voina nu c diminuat
sau distrus în proprietile lor respective prin

unirea iposiatic;

- Asumarea firii umane in persoana Fiului
înseamn ungerea i înduilliiezeirca acesteia, fi-

indc Cel întrupat esle de o fiin eu Dumnezeu,
înseamn c trupul Lui e îndumnezeit i. o dat cu
I L umanitatea întreag. Ceea ce nu a fost asumat
nu poate s Ge vindecai. Numai ceea ce este unit

cu Dumnezeu este mântuit (Sftnlul Alanasie):
- „ Usntl din Treime a suferit in fnur" Cel Care

S-a oferit, de bun voie, ca ofrand Tatlui, este

FiuL Care a eliberat de pcat i de moarte firea

uman pe care o purta. Treimea a rmas Treime
t dup întruparea Cuvântului. Dumnezeu a sufe-

rii in trup, dar nu Dumnezeirea a suferit în trup sau
Dumnezeu a suferit prin trup;

- O singur adorare mit proskvnish) se cu-
vine lui Hristos, Dumnezeu desvârit i om
desvârit Trupul este adorat in ipostasul Cuvân-
tului» ca fiind unit cu Dumnezeirea i nu separat;

- Întruparea înseamn intrarea împriei lui

Dmimezeu în lume (Mc. 1,1 5). Domnul domnilor
i împratul împrailor Se afl acum in spaiul
istoriei. Indumnezeirca omului este în proporie
cu kenosa Lui, omul (Eeându-se aa de mutt dum-
nezeu, pe cât S-a Hiculom Acela;

-Maica Domnului este „Nsctoare de Dum-
nezeu

1
' (Thcotokos). Nestorie susinea c Fecioara

Mria a nscut un ora, pe Hristos, dup natura

TH4TAT OE TEOLOGIL DiHiMATIC i ECUMENICA

uman, in care Fiul a venit i a locuit. întruparea a

fost cu putin graie conlucrrii Mriei, fecioara

de cure vorbise profetul (fs, 7, 14). ..Fecioara

astzi natepe Cuvântul Cel mai presus defiin
i pmântul aduce petera Celui neaprupiat. w*
gerii i pstorii dnxnlo$esc. iar magii dup stea
cltoresc; pentru noi S-a nscut prunc tânr
Dumnezeu Cel mai maintc de veci '\ Fecioara n-a

nscut deci un simplu om, ci pe Fiul lui Dumnezeu
în chip uman* De aceea Maica Domnului se nu-

mete Nsctoare de Dumnezeu - Thcotokos:
..Fr de smân, cu voia Tatlui, din Duhul cel

dumnezeiesc, ai zmislit pe Fiul lui Dumnezeu i
cu trup pe Cel din Tat 0r mama i pentru noi
din tinefr tat L*ai nscut":

- Kenoza înseamn condiia uman de umilire

i de micorare, pe care Fiul lui Dumnezeu o asu-m în îmruparea Sa, ca act de ascultare liber faa
de Tatl* liste haina lui Dumnezeu întrupat: ..Cci
Cuvântul intrupndu-Se, pe ea a imbrcat-o i
prut ea ne-a vorhit noua in trupul nostru. £7 tot

Cel Care a imhrcat-o pe ea S-a fcut cu adevrat
asemenea Celui Care S-a pogorât de la înlimea
Lui i a ascuns puterea mririi Lui i a acoperit

slava Lut in smerita cugetare, cas nu fie ars zi-

direa de vederea lut Cci ziilwea n -arfi putut s-L
priveascpe Ei dac n-ar fi luat o parte din ea i
n-arfi vorhit astfel cu ea; nici n-arfi putut ascul-

ta cuvintele gurii Luifa ctrefuf* (Isaac irul.
CuvntulXX\. în „Filncalia" voi. 10. p. 1051;

- lisus a coborât în iad {shetd sau hades - locul

morilor, locul în care sufletele nu-L vd pe Dum-
nezeu), in sullelul Su unii cu Persoana divin.

ca s deschid drepilor dinaintea Lui porie ce-

rului (o€ FU 2, 10; F.A. 2, 24; Evr. 13. 20; 1 Pt 3.

18-19):

* Corpul lui lisus Hristos arc o realitate fizic,

concret» de aceea trasaturile Acestuia pot fi pic-

tate (Gal 3, 1). Sinodul de la Niccea (787) a recu-

noscut venerarea icoanelor, în sensul c persoana
reprezentat pe icoan este cinstit, nu materia
icoanei.

31. Una din afirmaiile fundamentale ale hris-

tologiei ortodoxe esle aceea c, deoarece Cuvântul
întrupat II poart pe Duhul Slant. unit prin fire cu
EL Duhul este Cel Care Lumineaz i face vdit
Dumnezeirea Cuvântului i puterea Lui pentru

toat omenirea (cf. Ps. 42, 3). Cuvântul vine îm-
preun cu Duhul Slanl, pe Care-L druiete ime-

diat, deodat, nevzut, ca o „suflare a harului
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Duhului". Aceast revrsare a Duhului peste oale

este semnul acelui kairos. vremea indurrilor lui

Dunine/cu, i se numete .jialerea din nou*\ sla-

va dumnezeiasca. „E o unire i o revrsare pe
care nu a vzuf-a astfel Adam, câci inc nu ajun-

sese partajfirii dumnezeieti i, cu adevrat, dum-
nezeu, prin lucrare Odat ce a venit Cuvântul

adevrat al Im Dumnezeu, purtând in Elprinfin\

in calitate de Cuvânt Sfânt al lui Dumnezeu, pe
Duhul Sfânt, le este dat, ca urmare, tuturor care

au primii prin credina Sfântul Cuvânt al lui Dum
nezeu sprimeasc îndat i pe Sfântul Dultf Care
se afl in chip neîndoielnic de-a pururea împreun
cu Cuvântul; le este dat nu ntnnat prin suflare m
/a/ii. cum l-a primit mai înainteAdam de la Dum-
nezeu Tatl ji mai pe urm ucenicii lui Hristos

prin suflarea lui Hristot (In. 20. 22i. ct, deodat,

in chip nevzut, cu o suflare /F.A. 2, 2/ a Duhului

Care suflu in chip vdit harul Duhului. Ca atare,

cei care se imprtest. de El, \âd. ui dup îneleg-

tor. Duhul ânind diil ei pururea, asemenea unui

izvor, jr tuminndu-i '* (Patriarhul Calist Capete

despre rugciune. 16. „Filocalia", voi, 8 t p. 243).

32. Sfântul louu Daaaachin face cea mai am-

pl sinle/ a hnstulugiei: ..£-</ nscut din Fecioa-

ra Mria Fiul întrupat al lui Dumoe-ea Nti S-u

nscut om purttor de Dumnezeu, n Dumnezeu
întrupai,.

, De aceea mt hm spus om fndunmezeit.

ci Dumnezeu inomenit. cci, fund prin fire Dum-
nezeu desvârit* S-a Jacuf Acelai om dexchwrit.

nu schimbndu'Se dup fire, nici înfiând a

iconomie închipuit, ci unludu-Se dup ipostas cu
trupul însufleit* raional i înelegtor, pe care

ia luat din Sfânta Fecioar i care i~a prtmtt

existenta in El, m chip neamestecat i neschimbat

ineimprfit, neschimbatulfirea Dumnezeirit Lut

înfiina trupuftu
t
nicifiina trupuhtt Su in firea

Dumnezeirit. nici fcând din firea Sa dumneze-

iasc i din firea omeneasc, pe care a luat-o. o
unic fire compus " {Dogmatica* III T 2).

„Dar. mriurisindu-L pe Acelai Dumnezeu
desvârit t om desvârit, au spus t spunem c
Acelai le are toate câte te are Tatl, afar de ne
natere i le are fante câte te are Adam cel dtntât

afar numai de pcat; iar acestea sunt trupul i
sufletul raional i infelegfor. De asemenea, c
Acelai are, corespunztor cu cele dou fin, în-

suirile naturale îndoite ale celor doufiri, dou
voine naturale, pe cea dumnezeiasc i pe cea

omeneasc, t dou lucrri na/ura/e, pe cea dum-

nezeiasc i pe cea omeneasca, i dou liberti

naturale, pe cea dumnezeiasc i pe cea ome-
neasc, t înelepciunei cunotin{â dumnezeiasc
i omeneasc. Cci, fiind de-ofiin cu Dumnezeu
i Tatl voietei lucreaz ut chip liber ca Dum-
nezeu, dar de-ofiini cu noi f voietei lucreaz

în chip liber Acelai ca om- Cci ale Lui sunt mi-

nunile t ale Lui ptimirile'
4

. (Reproduse de Niehi-

ta StilhatuU op cit,, „Filocalia" 6, pp. 37K-379).

Recapitulare

Ci privete viaa lui lisus. problematica este

aceeai: Hiscriea este acuut eâ ar fi .«construit
44

imaginea lui lisus llrtstos, remodelnd ceea ce Kl

a învat despre Persoana i despre misiunea Sa

mesianic. Staulul Pavel ar fi responsabil de

aceast discriminare intre mesajul Fvanghelici i
ceea ec s-u crezul apoi despre lisus, rcformulai în

crezuri i in definiii dogmatice. Care este deci

frontiera Intre naraiunea biblic (in care s-ar fi

incorporat deja anumite tradiii teologice, ca de

pild tenia Patimilor) i ceea ce Discrica, în cali-

tatea ei de comunitate de credina. înva mai târ-

ziu despre îisus sau, altfel spus. intre viaa Iui lisus

i religia cretin?
• Kxisl un consens, dincolo de frontierele

confesionale, despre lisus ca persoan i ea pre-

zenta istorica. Dei nu se poale reconstrui biogra-

fia Sa in amnunte, exisl dale suficiente despre

evenimentele principale ale vieii Sale: naterea

dup Inip t in Bethleem. mania t familia lui. locul

i timpul propovduini, contextul istoric, cultural

social al misiunii Sale, dale despre cltoriile la

Ierusalim i circumstanele i motivele executrii

pe Cruce, despre locul Evangheliei în raport eu

iudaismul timpului din Palestina. într-un cuvânt,

cronologia vieii Tui esle cunoscut i acceptat.

Evangheliile sinoptice, acrise la cteva decenii

dup evenimente, nu se pot totdeauna armoniza in-

tre ele. Scrise de autori care prefer o compunere
i un slil personuL ele sunt totui, ca surse bi-

ografice, independente,
• Oricum, ufirmaw de la Calcednn, din 45 L

Jistts llrtstos, este Dumnezeu adevrat t om ade-

vrat", rmâne baza cea mai solid a unei hris-

lologii comune. Cci ea recunoate, in acelai

timp. in Persoana unica a lui Iisus Hristos: natura

uman a fiului Mriei* chipul lî/ic i istoric re*
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„ /cnut pe icoanu naterii, unit cu naluru divin

9 hului lui Dumnezeu, Unul din Treime. Punând

In iiphcare planul divin, prin prini. Lege. I*rx>l'ci,

patriarhi, în cele din urm, iii însui aeeepiâ sâ

Se micoreze (Filip. 2» 7), ca s-L tie creaturile i
i vorbeasc cu omul. Nu i-a adus trupul dm cer.

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATICA $1 ECUMENICA

ci trupul l-u luai din Mria, Iar pcat. întruparea

apare ca o creaie nou, cci S-a artat in trup

nou, ta prin Irup, eu, un Nou Adam. sa Se apro-

pie de moarte i sâ o înving, deoarece n-avea p-
cat in 1:1. Astfel, a izgonii din (rup ceea eu se

cuibrise în el de ta Adam
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Anexa 1: Terminologia i interpretarea
dogmelor liri.stologicc

Comisii mixt de dialog leologic între Btseri*

Cilc Ortodoxe i cele orientale (reunit la Mns-
tirea Amba DishoL hgipL în iunie, 1989a apoi, la

Centrul ortodox de la Chambesy, Elveia. în sep-
tembrie. 1990) a adoptat o declaraie comun re-

Icritoare Iu hristologia ortodox. AstfeL ambele
(amilii de Biserici mrturisesc:

- O ousia în trei hyportate* sau trei prosopon.
* I ogosuK consubstanial cu Fatal, dup di-

vinitate, S-a întrupai de la Duhul Slant si din Fe-
cioara Mria - Thcotokov m u devenit om. con-
substanial cu noi dup umanitate, afar de pcat

Adevrat om >i adevrat Dunme/cu. perfect în

divinitate i perfect în umnnitale. Deoarece Cel

Care S-a nscut din Mria e în acelai trup de-

plin Dumnezeu >i deplin om. pe Mria o numim
Thcotokos.

- O persoan compus (\ynthetoy) a Im Mus-

tos, nu înseamn c s-au unit o persoan uman i
una divin. Ci,c Persoana (hypuslasfo). Persoana

a douu a Treimii* a asumai fire uman creat >i a

unit-o cu firea divin necrealâ. ca s;\ constituie o
lunl divino-iiman, naturile fiind deosebite una

de alta, inseparabile i Iar efinfu/ie. cunoscute

astfel* numai prin contemplaie (Ihcnria): Per-

lOanfi minpusii înseamn unitate compus.
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- Hypostasul Logosului existent Înainte de în-

trupare nu c compus. Persoana unic teandric
(presupun) este ipostasul elern care a asumat na-

tura uman. Physis i hypostasis nu trebuies fie

confundalc i folosite unu pentru cealalt. Hy-
postai* înseamn fie persoan tar nalur, llc

persoana eu natur, deoarece un ipostas Iar natur

nu exist.
- A doua Persoan dumnezeiasc S-a fcui om*

Misterul unirii ipostatiec (personale) consii în

unirea divinului cu toate proprietile i funciile

divine necreate, cu natura uman creat cu toate

proprietile i funciile acesteia, inclusiv, voina i
energia natural. Logosul întrupai este deci subiec-

tul voinici i al aciunii lui Usus Hristos.

- Nu separm, nici nu împrlim natura uman
in llristos de nalura Sa divina (nestorienii), nici nu

credem c natura uman a lost absorbit de cea di-

vin i a încetat s existe (eutihienii).

- Unirea iposlatie opereaz larn confuzie

(asyngchytosV Iar schimbare (atrcptcis), fr
separare (achoristo*!. iar împrire achtatrc-

(0^1. Cei care vorbesc de cele dou naturi inHris-

tOS nu neag unirea lor indivizibil. Cei cure

vorbesc de o natur divino-uman unit in llristos

mi neag prezenta divinului >i umanului în Hris-

los. Iar schimbare i tara eon fu/ie.

(Comisia mixt s-a întâlnit la Chambesy.
noiembrie, 1993, pentru a recomanda o procedur

de restaurare a comuniunii depline intre biseri-

cile respective).

Anexa 2: Controverse
i erc/ii hristologiee

Arianism. Krezia lui Arie. preot in Ale-

xandria, care nega divinitatea Fiului i egalitatea

Cuvântului cu Tatl. Fiul este considerat ca o
creatura subordonat Tatlui- Sinodul din 325

afirm c Cuvântul este de o llina yhomoousius)

cu Tatl. Sinodul irulan continu doctrina de la

Niccca, acuzndu-l pe Arie de heterotcism i de

pulitcism. declarând „consubstanialitatea celor

trei persoane ale naturii (physis) divine".

Teudur de Mopsuestia (f 428). Face parte

din grupul teologilor de orientare untiohianâ. îm-

preun eu Paul de Samosata, Lusratie de Anliohîa,

Diodor de TflJ3 t El vrea s combine unitatea i
distincia între uman >i divin in llristos; de aceea

neag ideca despre cei „doi fii* unul care asum >i

unul care este asumat. Dar persoana care rezult

din unirea celor dou naturi nu este a doua per-

sian a Sfintei Treimi, Natura asumat de Logos
c*le subiectul propriu al atributelor umane. Aces-

tea nu se comunic Logosului, pe când atributele

divine se Iranslcr umanului. Comunicarea pro-

prietilor arc sens unic. Aceasta este posibil

deoarece llristos pstreaz unitatea prin ..relaie**,

«tonjunciune", i uu direct. De aceea i Mria
*«c „Maica lui Dumnezeu** i a omului lisus nu-

niai în virtulca relaiei dintre Cuvânt i omul nas-

<^l din ca. Desigur, locuirea Fiului în Hristos c

diferit de prezena lui Dumnezeu in lume; în

Hristos {în Profei $i în sfini), locuiete ca Jîtf\
din cauza voinei Sale, in Iunie, e prezent în vir-

tutea naturii i a puterii Sale. Prosopon sugereaz

Unitatea persoanei în Hristos.

Diodor de Tars (f 378). Diodor susine ca-

racterul personal al divinului (spre deosebire de

Paul de Sarnosala *i luistatie de Anlioliia, care

afirmau c Dumnezeirea nu e personal, c în-

elepciunea sau puterea impersonal a lui Dumne-
zeu a locuit în natura uman, care arc persona-

litate, ca într-un templu)- Diodor face deosebire

intre divin i uman, între l
;
iul lui Dumnezeu i

Fiul Uli David, între ..cei doi tu*
4

, care sunt unii

Prin simpl ..relaie" a voinei umane cu divinul.

Unirea lor c permanenta, dar aceast asumare nu

Conduce la ,comunicarea" între naturi. Logosul

S-a unit cu omul, nu numai eu trup uman. ci cu

«omul asumat \

Nestorianism. Nestorie din Anliohia

(cea. 380-440), discipol al lui Teodor de Mop-
suestia, ocup scaunul de patriarh al Constan-
linopolului, în 428* La început, Nestoric se de-

clara împouiva titlului „IheotoktW - Nsctoare
de Dumnezeu, atribuit MftricL deoarece ar crea o

Conliuk între divin i uman. In unirea dintre na-

Uiri. nu este posibil o comunicare de însuiri.

Creatorul nu poate avea ca mam o creatur.

Mria este maica naturii umane, instrument sau

ltmplu al divinului* Ea este nsctoare de Hristos.

dar nu de Dumnezeu. „Theotokos
5
* presupune eon-

luzia naturilor in llristos. „Unul este Fiul MaricL

Usus, altul este Fiul lui Dumnezeu. Persoana lui

Hristos rc/ull din apropierea prunului de ctre

Cel de al doilea. Deci. o dubl persoan în llristos.

Nlaria nu este dect mânu lui USOS, nu maica lui

Oumnezeu iTheotokos)*\

în 430, un Sinod inut la Roma. sub papa Ce-

'vstiru ii condamn pe Nestoric si-I numete pe

Chirii al Alexandriei sâ-i cear lui Nestoric s re-
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tracic/e opinia sa. Chirii trimite Jui Nestorie trei

Scrisori la care anexeaz 1 2 anaematisme. pe care

estone urma s Ic condamne, în aceasta situaie,

împraii Valentiuiau al Ul-lea si Teodosic al il-lea

convoac Sinodul din F.fes (în 431 ). care-I depune

El*
Nestorie ui absenia patriarhului loan al Antio-

ici. carc-1 susmea. (La rândul su, patriurhul liian

mvoae un sinod carc-1 depune i-1 condamn
ne Chirii, preedintele Sinodului din F.fes, i pe

IMcmnun,
episcopul locului). Pan la urm, Gurii

Valideaz condamnarea lui Nestorie i a sinodului

JlvaJ. Nestorie este depus i exilul in Anliohia.

In ce privete doctrina hristologic, Nestorie fi

Blnbuic Iui Hrisios dou persoane (prosopo): una
divin - Logosul i una uman - iisus. prin care se

[ cunosc cele dnu naturi complele {hvpostasis în-

prnna pentru el o *,naUir complet", adic loial i-

ca proprietilor i distinciilor unei naturi),

c Dumnezeirea i umanitatea subzist ca naturi

piele. Iar s fie dizolvate într-o a Ireia^ alunei,

are natur are persoana iproso/to/t ) ei , In I Ins-

Dumnezeu a unit Persoana divina eu natura

au, dar aceasta nu a distrus cele dou naturi

piele sau iposlase unite in el. Or, aceast p-
e era iu contradicie cu „dogma de la Niceea"

pre Hrisios indivizibil

Un lei de dualitate în Hrisios profesa i i codor
Mopsucstia (f 428) care, spre deosebire de
ala din Antiohia care adoptase hristologia de

p Hristos", insist asupra fiinei umane concrete
i IÎSUS i asupra independenei acesteia. Penini
lorie. firea uman a fosl nu numai complet i
ependentâ, compus din trup i dtn suflet i
voina (hvangfaclnlc vorbesc de „creterea în

oatere", de dezvoltarea capacitii de a (Us*

e biuele i râul de lupt cu ispitele), ci a avut

Individualitatea ei genuin, rare se pstreaz
preun cu Persoana Cuvântului.

Nestorie respinge unirea natural sau iposta-

. deoarece, într-o astfel de unire, naturile i-ar
rde proprietile lor Numai „dou naturi in-

mpletc" pot s fie unite „ipostatie". or inle-

tatea celor dou naluri în Hrisios esle im prin-

iu individual. Unirea ipostatic ar sugera ideea

re o a treia natura, nou. rezultat din aceast
: t care nu mai pstreaz componentele prn-

i naturilor unite. Unirea este xoluutar (nu psi-

logic sau prin adopiune), prin asociere sau

i conlucrare, care nu distruge naiurile unite.

are pstrând persoana ei
t
Iar confuzie. Asllel,

stone ajunge sâ-I atribuie lui Uristos dou
rsoaiie una divin, Logosul Cuvântul, i una

uman. UsB& Natura uman este distinct i inde-

pcndeni; de aceea în Hrisios exist dou subiecte.

Teza lui Nestorie: un om distinct i un Dumnezeu
distinct {idikos) in Hrisios cel unic, ducea In di-

viziunea umanului i a divinului, amintind de
erezia lui Arie a de intcrprelarea iudaic a per-
soanei lui llnsîos.

Neslori anismul va fi aspru criticat de Chirii al

Alexandriei, care înva c, în Q$USi subiectul esfei

Cuvântul Este adevrat c Sinodul de la Calcedon
(451) îi primete în comuniune pe Teodorei de
Cir i pe Iba de hdesa* prietenii lui Nestorie, ceea
ce i-a determinat pe monofiziis nu îneleag le-

gtura dinlrc Hfes i Calcedon. Totui, Sinodul din
553 condamn cele „Trei capitole": monolîzismul
lui Teodor de MopfiWStU, scrierile în care Ten-
doret de Cir a Iba de hdesa alacâ analemalisniele

lui Chirii de Alexandria contra lui Ncstoric.

Monofi/ism* Erezie predicata de Eutilne

|cca, 378-454). clugr din Consianlinopol, disci-

pol al lui Chirii al Alexandriei, dup care llnstus

arc dnu naluri inamic de întrupare i numai o na-

tura imonophysts) dup unire, cea divin, deoarece
ar t\ luai în mod aprau trupul omenesc. Fulihic nu
accept formula „de o fiin" >i nici „dou naluri

dup întrupare" (formula din 433): respinge dis-

tincia înire ,Jiypostasis" (ipostas, persoana) i -,phy-

sis" (natur, fire individual), spunând c. dac Hris-

ios este o persoan. 1:1 nu poale avea dou naturi,

în cursul acestei dispute. Nesturie face apel la

Flavian, patriarhul Consiantinopolulul i la F eon.

episcopul Romei. Un Sinod convocat Ia hfes. în

449, avndu-1 ca preedinte pe Oioseur al Alexan-
driei, examineaz aceast problema. Intre timp,
Lcon îi trimite lui Flavian un Tomos în care îl

condamn pe liutihic, deoarece acesta neag con-
substanialitatea lui Hrisios cu umanitatea noastr,

Tomosul formuleaz clar doctrina c, in llristos,

exist dou naluri (suttiftuilfla) nedesprite i ne-
împrite, unite intr-o singur persoan, întruparea

nu distruge deci umanul i atributele acestui* La
Sinodul din 449, prezidat de Dîoscur, partizanii lui

hutihic. care negau umanitatea Iul Hrisios. declar
învtura lui Eutiliie. ca fund ortodoxa. Sinodul

nu ine cont de textul papei I.con, îi condamn pe
Fusebie de Dorolea. Uomnus de Antiohia, Teodo-
rei de Cir i Iba de Kdcsa. Numai cei care-I resping

pe Nestorie vor fi hirotonii. Leon n-a protestat t
a spusc acesta a fosl un „sinod de spoliatori". La
Sinodul de la Calcedon (451), ortodocii vor im-
pune leza despre dou naturi in unica persoan a

Cuvântului Întrupat,
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împratul cere s se respecte dogma din 325 i
doctrina din 431. de la Niceea i de la Efes. Dis-

puta îns continua; de aceea Teodosie convoac
Sinodul de Iu Calcedon, în 451, Sinodul îi con-

damna pe parii/anii teoriei „monoli/ile", care

susin o singura natur in 1 Irislos. In lata confuziei

de termeni, (monolizismul era încurajat i de lor*

mularea lui Chirii al Alexandriei, care a pus în

circulaie i a aprat cu îndârjire expresia; „Unic
este natura iphysis) Cuvntalui lui Dumnezeu în-

trupai" {mia physis tov Ttieou sesarkomeite): sin-

odul precizeaz eâ Hrislos arc. dup întrupare, n

singur persoan „în doua naturi**. Cele dou na-

turi, divin >i uman, îi pstreaz integritatea lor.

fiind unite tar confuzie i fiSr amestec. Iar
schimbare i fr împrire. într-un singur ipostas,

Calccdonul respinge, în acelai limp, atât mono-
fi/ismul (HristtW arc o lingur nalur), aUrmând
c în Hrislos exist dou naturi unite ipuslalic, cal

i nestorianismul (I Irislos are duuâ persoane), afir-

mnd c cele dou naturi sunt unite într-o singur
persoan, cea a Fiului lui Dumnc/eu existent îna-

inte de întrupare.

Una din formele sub care a ciuulal. dup Cal-

cedon. ereria lui Eutihie este monofiztsmul „seve-

rian'* sau moderat, propus en o formul de recon-

ciliere intre calcedonieni i neeateeduniem de ctre
Sever, patriarh de Antiohia (512-538), Într-ade-

vr, Sever îl condamna pe Eutihie, în schimb, res-

pinge Calccdonul, deoarece acesta ar li reabilitat

nestorianismul care ftisese respins de Sinodul din

Ffes (431). Pentru eL adevrata doclrin hrislo-

lugic ar li exprimat in formula Iui Chirii de
Alexandria: „o singur fire întrupat a lui Dumne-
/eu-Logosul**,

Apolinarism, Lpîscop de Laodiceca -

Syria (cea* 390), prieten al Sfântului Atanasie si

aprtor al doctrinei de la Niceea, Apolinarie afir-

ma c Hrislos este radical deosebit de noi, lacn-
du-Se îmru „asemnarea" oamenilor Filip. 2 t 1 1,

avnd, deci, o umanitate Incomplei* deoarece spi-

ritul sau raiunea au fost înlocuite de Cuvântul di-

vin. Apulinarie respinge teza lui Ane, care spunea
c, dac Logosul asum natura uman, atunci LI

este inferior lui Dumnezeu i este schimbtor Dar
cum la Niccca nu s-a discutat problema in ee fel

Dumnezeirea c unit cu umanitatea in Ilristos.

Apolinarie încearc s explice modul în care Lo-
gosul rmâne neschimbtor i umanul schimb-
tor. De fapt, Apolinarie ti refu/ lui Hrislos un
suflet uman.

Potrivit afirmaiei trihotomiste dm I fes. 5, 23,
omul este compus din trup* suflet - adic princi-

piul vital, impersonal incontient - si spirit, adic,
facultatea raionala, personalitatea. Umanul are
nevoie de un principiu raional, inteligent. Oi. în

cazul lui Ilristos, acesta este înlocuit de Logosul
divin însui. Fiul nu ar fi afumat o natur uman
complet, ci numai trupul i sufletul sensibil.

Umanul lui I Iristos ar fi fost lipsit de spirit raional,

de minte i de voin. Logosul ar \\ devenit princi-

piul de via{ al fizicului, ca $i al psihicului. Trupul
lui Hrislos ar IÎ viu i acliv prin Logosul divin, uu
prin spiritul raional care aparine umanului.

Apolinarie voia s afirme unicitatea Persoanei

lui Hrislos si Dumnezeirea Sa absoluta, dar gândea

c, dac s-ar admite inteligena in umanul lui Hris*

tos, ca fiind un principiu echivalent cu Logosul,

atunci s-ar admite dou persoane în Hrislos. Cu-]
vântul a ocupai loeul spiritului raional. încât llris-d

tos are un trup i uu suflet sensibil, dar Iar ini

teligena uman. Ilristos este uman din cauzi
trupului i a sufletului vital, dar este divin fundei

raiunea Sa este însui Logosul. Fiul nu S-ai

unit cu umanul integral, ci numai cu trupul brut

Punând Logosul în locul facultilor raionale,

Apolinarie a mutilat natura uman a Cuvântul

întrupat. Umanul Su n-a fost cel al nostru.

Erezia lut Apolinarie a fost condamnat de!

papa Dumasus I (366-3S4) i, apoi, de Sinodul din

38 L Biserica nu a acceptat aceasta opinie, deoa-j

rece concluzia ei e radical; nu numai c Ilristos

li avut in aceast situaie o umanitate anormali
dar FI nu ar mai fi om real. Or, în întruparea S*

Hrislos >i ,i asumat firea uman, în integritatea ei;

inclusiv sufletul raional $i voina. Însuirile firii nmi
ne n-au fost distruse, ci rscumprate i ufirmutc

tocmai pentru c au fost unite cu CuvntuL flriWj

tologia apolinarist* prin concluzia ei c Ilristos nu
arc o fire uman deplin, revenea la arianism.

Toii marii teologi ai epocii, inclusiv Prinii
capadociem. au criticat apotinarismul. deoarece

sacrific valoarea i realitatea întruprii .
Aunasie.

pornind de la principiul soteriologic al întruprii»

afirmc Fiul a devenit om deplin pentru ca omul
s participe la viaa divina (Despre întrupare? 54 1

Lxisl deci o legtur între inlruparea Logosului i
rscumprarea umanului* Grigorie de Nazianz (ep.

101 I formuleaz celebra axiom: Ceea ce Hrislos

n-a asumai, FI n-a vindecat. In Hp.H ctre Cledo-

nius, el spune ea centrul lui Hrislns este persona-
litatea Sa divina, umanul fiind absorbit, a$a cum
lumina soarelui absoarbe lumina stelelor. Grigorie
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i Nyssa afirm c, dei umanul lui Hristos este
flhsorbil de Dumnezeirea Sa, umanul este eom-
pkt i continua s existe în mod integral Niculae
* 'hiisila seric:

„

El nu S-a îmbrcat numai în trup.

B{ a asumat, de asemenea, un suflet, o minte i v
MtUtfâ i tot ceea ce este uman. pentru ca astfels
f/e unit cu natura noastr în întregul el i s ne
itrund in mod complet $i s ne atrag in El

tortn ttnpreunarea deplm a tot ce aparine na-
trii noastre, cu tot ceea ce este al nostru "

( Viaa
Hristos. IV, bl
M n o I c I i * m. (.) încercare de a-i recon-

.
iha pe monofizii eu cei care au recunoscut hris-

>kuia de la Calcedon a fost Jeutâ de împratul
llcuclic, de patriarhul Scrghie de Constantinopol
*; de patriarhul Cyr de Alexandria, Cyr a reuii s-i
rlcrmtne pe inunoli/iii sâ-i accepte formula ,jn

>u naturi
44

, dar a introdus o idee nou, anume c
;rarea divina i cea umana se exprim ca o sin*

tuni activitate teatidric. Clugrul Solronic din
destina protesteaz contra acestei teze. Jup ci.

nuan monoll/iul. Scrghie ii cerc lui Cyrs re-

ig aceast formul i serie in legtura cu aceas-
la ?i papei I lonoric. Honorie scrie, in 638, o expu-
(«ere a credinei, pe care împratul a subscris-o,

fcunoseut sub numele de Ecthc$i$+ Honorie iu*
Icr/ice s se învee ea in Hristos exista una sau
uhuâ lucrri* deoarece in LI exist o singur with
Uu Papa Sever, urmaul Iui Honorie. condamn
tettltesis* iar papa Martin, în octombrie 649, la

l< ouciliul Lateran, condamna Ecthesix. pe Sergliie,

pe Cyr fi pe ali monotclii, împratul mnnotelil
< uisianl îl silete pe pap s accepte Ecthesis* dar

* jsta refuz, fiind apoi exilat in Crimeea.
Al Vl-lea sinod ecumenic tal treilea „irulan" la

* "iistaiilinopol) este convocat de împratul Con-
Stantin al IV-lca pentru a se pronuna cu privire la

cre/ia monoteismului iLa Roma, papa Agalhon
(i»?S-^81) i papaLconai IMea (682-683)). Sino-
dul condamn doctrina despre o singur voie in

llmtos, precum i pe papa Honorie. Natura uman
au propria ci voie, iar voina uman arc propria ei

lucrare, demnitate i libertate. Voina lui Hristos ca
om este distinct, de^i supus liber voinei Sale ca
Dumnezeu. Suferina pe cruce este un act liber al

Voinei Sale umane de a se supune voinei Sale
tliwne. I.a fel. El are o lucrare uman distinct.

TRATAT DE UOUOGU! DOGMATICA $1 KCirMENICA

dei este -supus celei divine. Actele umane ale

lui Hristos suni actele unei persoane divine.

Dochetism - Aftarlodochetism. O opinie
hristologieâ a fost i aceea care punea la îndoiala
realitatea umanului in Hristos, deci i realitatea

jertfei lui lisus. Umanitatea lui Ilristos este redus
la o simpl „aparen"

f dokesis). Erezia a fost

propagat de Iulian de Ilalieamas (soc, IV) i a
fost numit aftartodochetis&L deoarece susine c
impui lui Hristos nscut din Fecioara Mria a fosl

impui Noului Adanh Iar pcat, incoruptibil (aph-
thurtvs). LImanilalea Iui Hristos eslc nu numai
I3r pcat, dar nici nu poarta unnrile pcatului lui

Adara, adic slbiciunile si afectele ei naturale.
Sever de Antiohia îi acu/â pe Iulian si pe discipolii

Sâi extremiti de dochetism. ceea ce ar însemna cu
Logosul nu i-a asumat ii umanitate real, în sta-

rea ei czut, cu toate urmrile pcatului, inclusiv,

coruptibilitatea. Dar în ce const coruptibilitatea

firii umane? Este natural sau C o consecin a p-
catului*' Iulian neag faptul c omul e stncSaos
prin lire deci natura lui Hristos este neslriccioas.

împotriva acestei doctrine, loan Damaschin va
arta ca în Hristos nu se poale nega realitatea
uman n suferinei. Kl a fost liber de pcat, dar
i-a însuii în mod voluntar Starea CZUtfi a omu-
lui, pentru a-I elibera definitiv in discuiile ulte-

rioare, s-a preci/at c pcanil eslc o boal, stric-
ciune (phthor) care a afectai întreaga umanitate.
Nu numai greeala î vina lui Adara. care sunt
personale, se transmit, ci i consecinele lor. O
consecin a separrii între om i Dumnezeu, dup
pcatul lui Adanh este moartea natural, care se
mofteaetc din generaie în generaie. Fiecare are
natura corupta prin motenirea greelii hij Adanv
dar e responsabil de libertatea sa. Dup pcat -

adic starea de separare de Dumnc/di i de
supunere sub consecinele ei - omul are o condiie
de existent biologic (tropot) afectat de moaric,
rnnd care e in opoziie cu natura si cu vocaia sa
{fugos). In acesi sens. jertfa nu este o justificare
sau un schimb* ci* o scoatere a firii noastre din
starea de stricciune i de mortalitate.

Al Vlt-lea Sinod ecumenic ("Ntceea, 7S7), în

Definiia de credin 0âras) ii numete pe cei
care au fost condamnai de ctre sinoadele ante-
rioare, din cauza opiniilor lor heterodoxe (vezi
textul in Telegraful Român. 41-44 (-1986), p. 61».
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XIV. Opera de rscumprare a lui tisus Hristos. Soteriologia 1

A. Sensul iconomiei (mântuirii)

1. tt Care este scopul iconomiei întruprii Iul

Dumnezeu-Cuvâniul vestii in toat dumnezeiasca

Scriptur fi citit tte nou dar neptruns? Nu e decât

acela ca %
impartindu-Se de ale noastre, s ne

facpe twiprtai de ale Sale. Cci Fiul Iui Dum-
nezeu de aceea S-afcut Fiu al omului, ca sâ ne

aducpe noi oameniifii ai lut Dumnezeu, ridicând

dup har neamul nostru fa ceea ce este El dup
fire, ruhcându-ne de sus în Duhul Sfânt Si fttitfh

ducându-ne îndat in împria cerurilor; mat

bine zis, daruindu-Ses o avempe aceasta înlâun-

irul nostru (Le. 17. 2\\cas nu avem numai n-
dejdea de a intru In ea, ci având o înc de acum.

s strigm: *< I 'uxa noastr e ascunsa cu Hristos iu

Dumnezeu» (Cot 3. 3)" (imcai Noul Teolog,

Capete teologice, 88, in „Filocalia* vot fi, p* 90).

Dup Maxim Mrturisitorul, misterul ieooo-

ruiei s-a înfptuit in Hristos: „Cci se cdea F-
ctorului a toate, caJacndu-Se prinfire. potrivii

iconomiei, ceea ce nu era
% s& Se pstrezepe Sine

neschimbat, atât cu ceea ce era dup fire, cati ca

ceea ce a devenit prin fire potrivit iconomiei Fi-

indc nu se {Toate cugeta la Dumnezeu vreo schim \

bare. precum nu se poate cugeta peste tot vreo

micare, care singuriiface cu putinf schimbarea

la cele ce se mic- Aceasta este faina cea mare fi

ascunsa Aceasta este inta fericit (sfuritull pen-

tru care s-au întemeiat toate. Acesta este scopul

dumnezeire, gândit, mai înainte de începutul lu-

crurilor, pe care definindu-l spunem c este inta

final mai înainte gândit, pentru care sunt toate,

iar ea* pentru nici una. Spre aceast intfinal
privind, Dumnezeu a adus la existen fantele lu-

crurilor. Acesta este ctt adevrat sfâritul Provi

denfei fi al celor providenfiate. când se var rea-

duna in Dumnezeu celefcute de EL Aceasta este

taina care cin:umscrie toate veacurile i desco-

per sfatul suprainfinit al lui Dumnezeu, care

exist de infinite ori infinit înainte de MgflEWi tar

vestitor (înger) al ei S-a fcut însui Cuvântul

fiînial al lui Dumnezeu, devenit om. Cci Acesta a

dezvluit dac e îngduits spunem, însui adân-

cul cel mai din luntru al buntii printeti fi a

artat în Sine sfâritul pentru care au primit fp-
turile începutul existenei. Fiindc pentru Hristos

sau pentru taina lui Hristos au primit roate \ ea

atrilc i cele afltoare în luntrul veacurilor înce-

putul existenei i sfâritul în Hristos'\ {Rspun-

suri ctre Talasje. 60, „Filac&lia* voi. 3, p. 32^ i.

2. Creaia. întrupurca, Rscumprarea, toate;

aparin iconomiei divine, manifestrii ;i Revelaiei

Sfintei Treimi m sfera istorici umane pe pmânt-)

Voina de a crea lumea i umanitatea aparin fiinei

i existenei lui Dumnezeu, iar întruparea Fiului

lui Dumnezeu ca persoan istoric concret, în!

timp i In spaiu, descoper «taina inut ascuns*}

din ve$nîde de Creatorul universului (Efes. 3. 9b
Asumarea condiiei umane, în toate aspectele i
dimensiunile ei, arat c opera de rscumprat
a Iui Hristos a fost predestinat înainte de intfi

meicrea lumii i manifestat Ia slrilul tmipu

(1 Pt- 1.20).

Datorit drngotfd Sale pentru oameni Dura

ne/eu L-o dat pe însui Fiul Su la moarte pil

cruce in. 3, 16). în moartea Fiului Su, ne-a ap

pial pe noi de Sine, ca ,s se afle în FI iot neam
omenesc. Puica s ne mântuiasc pv noi in al

chip, dar a \oit s arate in acest fel dragostei SJ

cea mare. N-a vorl s sileasc libertatea noastr

dei putea s o fac. Ci a voit sâ ne apropie de 1:1)

prin dragoste, i însui Hristos a ascultai de Tatl

Su peiitru dragostea Sa fa de noi, ca s prii

mcascâ asupra Sa patimile, crucea §i moartea t
Uvr

12, 2) (Isaae irul, Cuvântul LXXX/, „Filocalial

VOL 10, pp. 395-396).

Iconomiu divin s-a rspîndit intr-o furmil

parial $i msurat prin lege i prin profei, lai

intr-o forma general i universal, prin h*>us

Hrtstos, spune Chirii ui Alexandriei. , TCâci Lej-ea

mmue o singur cas. cea a lui Israel, pe l.

lisus Hristos a rscumprat pentru Dumnezeu <\

Tatl întreaga lume prin credina in 1:1 ji prin sân*

geta Lui {Gtafire la Numeri, PS13 39. 1992, pp
411-412).

3. lisus llrislos «Cei Ce a plinit cu prisosinM

a toat rândiuala -iconomia - cea pentru mân
|

tuirea oamenilor" (Vecernia Rusaliilor) ne-a ni i

tuil prin tot ce a lacut pentru noi in timpul vieii

Sule pmânteti- Dac Talâl eslc autorul icono

miei. Fiul este urzitorul acestei». Rscumprare
aj

5-a realizat în dou momente i acie fundamentale,

înnoirea firii umane prin întruparea iposiaiic a
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•jului [„Cuvântfil trup S-a fcut" - In. I; 14) i
intirea omenirii prin vrsarea sângelui Iui Iisus

(rislos: „ Xfai întâifirea noastr a primit înnoirea

i întruparea lui Hristos. apoi $*â împrtit de
Mima Îmi i de moartea Lui yf, dup înnoirea

l/j vrsarea sângelui, s-a înnoit ii y-fl sfinit

Vea noastr ji s-a fucut în stare s primeasc
muicile noi y/ desvârite. Cci, de s-ar fi dat

\uinte de vrsarea sângelui, înainte de a se înnoi

sfini firea noastr, poale c si aceste porunci

v ii cefe vechii ar fi tiat dtn suflet rutatea,
hr n~arfi pututs smulg ittsl rdcina rutii
hn suflet Acum îns nu e aa" (Isaac SiruL Epis-

itu it\ in „Filoeaia* voi. 10, p, 493).

|
All exprimare a namrii rscumprrii: în-

frea ( Yiorhesia-adoptio* Rom. 8, 23; Gal. 4» 5;

.1,5) i învierea (wHJStasis-resurrecfio, Ia 1

K

Cor. 15.20-22).

4. Despre opera de mântuire a lui Hrisios exis-

. numeroase mrturii biblice. Ka poart diferite

nuc viaa tea ascuns in Hrislos (Col, 3, 3), sa-

lata eca bun (ML 13 T 24), aluulul sfinit (ML
L 3 * », mrgritarul preios (Mt. 13, 46). comoara
punsâ în câmp (ML 1 3. 44). hanii sau puterea de

(T,c, 24, 29), apa cea vie (In. 4, 14|, arvuna

ihului (II Cor. I, 220). vistieria (I Tirn. 6, 20),

>cul dumnezeiesc (Le. 9. 54), viaa i lumina lu-

liuln. 1. 4: 8. 12), pecetea (II Cor. I, 22). Aceas-

pper de rscumprare deschid, învat i rea-

ua o data pentru totdeauna de lisus llristos .se

terci lâca inficrc(GaL 4, 5;Ffes,I, 5) continuu In

orie pân la a doua venire a lui Hristos pe pa-

purii: .Mit, Eu stau cu voi în toate zilelepân ta

m fitul veacului Amin" (Mt. 28, 2U).

B. Etapele i direciile
operei de rscumprare

5* | inund seama de felul în care Iisus a folosit

\tunpul" Sau mesianic (I Tim. 2, 6)t vom distinge

.! -. i în misiunea Sa mai multe etape (care

irespund cu cele trei lalurî ale operei Sale - pro-
mil â, sacerdotala i împrteasc). Iisus vine sâ

|pune „Vestea cea hun 14
, adic, prezena i lu-

rca personala a lui Dumne/cu in mi|locul oa-

icnilor, un Dumne/cu voind s elibereze poporul

ttu i toate popoarele. La începutul misiunii Sale,

|mk Se comport ca un nou Moise (,. Tu vei scoa-
Egipt poporul Meu" - le, 3, 12), de aceeu

se grbete s evanghcli/eze mulimile din pro-

vinciile i din oraele Palestinei, prin predic» prin

exemplul personal, prin svârirea minunilor, fie

în sinagoga, 11c în loc public. Contient c arc

puin timp (doi sau trei ani) ca sâ împlineasc mi-

siunea Celui Care L-a trimis. Tatl ceresc, Iisus în-

cepe s lucreze imediat: ..Am watts aruncfocpe
pmânti cât a dorisfie actun aprins Cu Botez

am aM botezai cât nerbdare am pân se va

îndeplini" (Le. 12, 49-50), i ucenicii Si trebuie

s lucreze repede:
t
Jnc puin vreme Lumina

este cu w/. Umblai cât avei Lumin, cas ttu vâ
prind întunericul" (lit 12, 35).

tiind c timpul este scurt, lisus rezum Evan-

ghelia Sa în Predica de pe munte (Ml, 5-7), com-
parând-o cu Tara, i formea/â un grup de discipoli

fideli dintre iudei. Cei doisprezece Apostoli (Matei
cap, 10), pentru a II nucleul unui nou popor al lui

Dumnezeu. Provocat de Irod, „vulpea aceasta**, EI

spune: tt /att alung demoni ifac vindecri, astzi

i mâine, iar a treia zi Wtf sf3r$t" (Lfi, 13. 32),

Chiar si mama Sa II grbete: .Jncâ n-a venit

ceasul Meu" (In. 2, 4) f rspunde El când aceasta îi

cerc sâ Se manifeste la o nunt* lisus trece peste

toate obstacolele istorice, religioase Juridice, arâ-

tdnd c FI este Domn al sabatului, iul Omului
(Ml, 12, 8), având autoritate i asupra Legii (Le.

12.21:18,26),
Iisus nu îngduie denigrarea aproapelui, in-

diferena fal de cei sraci, abuzul puterii reli-

gioase sau politice. FI pleac de unde nu gsete
credin si fraternitate, de unde nu sunt semne de

convertire. Nu îngduie Irulîa celor care nu fac

toc s se manifeste puterea Duhului Slant i are un
cuvânt aspru contra locurilor care n-au primit

mesajul: „ Vai vou, crturarilor i farisei/or!C
închidei împria cerurilor înaintea oameni-
lor u " (ML 23, 13): „ Vai fie. Horazme! Vai ie,

Behaida! Cci dac in Tir i in Sidon s-arfifcut
minunile care s-aufcut ta voi.,.

" (ML 1 1 . 2 1 ), FI

condamn .lumea" (In, 17, 9-15), udicapc viclea-

nul, care se opune planului lui Dumne/cu i se

a$nz între viaa oamenilor i puterea Lui, Aceas-

ta etap corespunde cu slujirea lui ca ProfcL
fi. A schimba viaa lumii nu cslc un lucru uor.

Iisus tie c eliberarea poporului de sub tirania

pcatului original, personal i social este un proces

mult mai profund i mai lung, care nu se încheie

cu pn*povaduirea Fvunghcliei i cu minunile Sale.

Aceasta implic purtarea unei grcului. suportarea
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unui jug \ cehi j: greu, luarea de bunvoie asupra

Sa a „pcatelor lumii" Puterea Legii i a Prooro-

ciloi se oprelc l;i un moment dai. „Fgduinele 1 '

din Vecliiul Tesiacnenl.au o limita, iar lisus nu

venise sa Ic repete. LI Ui d seama c trebuie s
duble/e Vechiul Testament i s înceap propria

Lui istorie, pnn urmare, institute un Nou Lcgâ-

mâni, care se suprapune Vechiului Legmânt
Esle momentul când lisus Se retrage în locuri

izolate i Se roag îndelung (Le. 5, l^>; 6. 12; !L l).

Ca s împlineasc profeia anunata de Proorocul

Lsuiu (ML 12, 18-21). lisus nu are alt cale deci
„seninul lui Urna", adic propria Lui suferin i
înjosire. Cci Kiul Omului n-a venit sâ I se slujeas-

c, ci ca FI s slujeasc Iralilor Si. In ascultare lo-

ial fa de Talii Su, lisus accept sa Ik „Mielul

tui Dumnezeu, Care ridic pcatele lumii ".

într-adevr, dup eonlroversc dramatice cu
iudeii» lisus tie c viata Sa esle în pericol, llind

ameninai dinei cu uciderea. Unul dintre subiec-

lele de controvers eu iudeii a fost acela al ade-

vrului $i al pcatului. Ce esle adevrul ? lisus Se

declara „Omul Care x^am spus adevrul" (In. 8.

40): MGw dintre vot Mâ vâatU de pcat ? Daca
spun adevând, atunci de ce voi nu \f credei ?

"

( In, 8, 46), Aceste afirmaii sunt pentru iudei. Iar

sens. cci depesc logica [or Iar cnd linul le

spune „Adevrat, adevrat zic vou: maintede a

fi fost Avraam
t Fu turn" (ln + 8, 58), iudeii II

alung cu pietre lin. K
T
59), deoarece le era im-

posibil s cread. lisus, ameninau S-a Terii de ei i
a ietl din templu, cas amne condamnarea i s
înlâr/ic moartea*

Profetul lercmîa persecutat care se compara cu

un miel blnd dus la înjunghiere, este simbolul

lui lisus, leremia cerca ins r/bunare: .Dâ nu sâ
vd rzbwturea Ta asupra lor, cci fie ft-am in-

creduifat cauza mea" (Ier. 20, 12). Dorina de

r/bunare nu intr in perspectiva lui lisus, II nu
este un miel dus la abator. Nu i S-a luat viaa, ci El

a druit-o ca dar sfiim, devenind astfel Sacrificiul

Noului Testament.

La un inimicul dat. simind absenta i indife-

rena lui Dumnezeua de agonia Sa il's 2L Ih

1 iul Dinului îi d seama c nu poate scpa de

dumani liste moartea Lui o fatalitate ? Putea,

oare, sâ mântuiasc altfel? Ce raport este intre

Crucea lui lisus, suferin si iubirea lui .

/cu? In urice ca/, lisus nu vrea sâ Se apere cil

arme împolrn a acuzatorilor Si. Iar când Petru Ii

propune sâ nu accepte jertfa, El riposteaz: ..A/ern

inapoia Mea, saUino!" (ML 16* 23).

La fiecare mare turnanta din misiunea Sa. lisUfl

invoc voia Tatlui: „Bar nu ce vaiesc Eut ci cea
ce voiefti Tu" (Mc. 14*36). Discret, retras in lâ-l

cere i în meditaie, rbdtor, dar disponibil, IUuh
nu cedeaz presiunii discipolilor i nu Se biol
chea/ în dispute inutile cu adversarii Si. Nu Si

las prins nici de popularitate, nici de timp, nici <ii

loc, ci le relalivi/ca/ prin punerea vieii Sale ii

perspectiva misiunii mesianice. Chiar dac tie cj

Pafima e aproape, FI nu Se las presai de timp,

Bftsibd vreme. Se roag pentru Lazr pe care-J

iubea >: îi comptimete familia. Dup voia St

decide s uree la Ierusalim, ca acolo sâ fie umili

pe Cruce i sa plteasc eu sângele Su violena

uru arbitrar a autoritilor religioase m politica

ale timpului: „Eu pentru aceasta am venit /?q
lume" (In. 18, 37). Ce explicaie are Crucea U

lisus? Numai iubirea Sa pentru noi explic aeeasl

la: „Mei mare dragoste decdt aceasta nimeni nm
aret ca sufletul Lui sâ sil pun pentru prietenm

Sal
H

(In. 15, 13). Aceast etap corespunde cq
slujirea lui de Mare-Arhiereu sau sacerdotal.

7. Dup înviere, lisus insist ea planul lui|

Dumnc/eu de a mnlui lumea s fie reali/al dj

elrc Apostoli ji de urmaii acestora, aa cum li

însui La rcali/al 1:1 esle contientc jertfa i iid
vierea Sa au consecine ireversibile pentru tolf
Lxperienla Lui pe Cruce nu esle deloc ocazional]

sau irelevantMt. y, 18-26). Planul lui Dumnezei
îi are originea în eternitate, germenele lui nu

ail pe pmânt ci iu cer. lisus a aruncat snumi
pe pmânt (In. 21, 15- 19 1. împria, pe de o par<

te, s-a realizat i, pe de alt parte, este iu curs di

realizare. De aceea Lisus insist; „tcei aceasta]

intru pomenirea Mea" (Le. 22. 19); mimai aslfel)

nu vor rmâne in zadar credina, Cmcca i In
vierea Sa. Dup înviere. Euharistia este Taina în
care cretinii au deplina asigurare i certitudini^

câ llristos e prezent în ei (In. ti, 48-58).

Pentm a-Si actualiza opera, lisus tace l?iga~i

dubiii s rmân nedesprit de discipolii Si pân
la sfâritul veacurilor Apoi, puterea lui Dumne/eu,
prin care El insui a învial, va li druit tulumrî

neamurilor (Ml. 12, 18-21). De la Cincizccime,

cellalt Mângâietor. Duhul Siani. va biicrvcni în]

istorie peutni a grbi a doua veuire a lui lisus în

slav, ca s; transforme totul în împria lui Dum-
nezeu: ..înc multe lucruri atu a v spune: dan
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mm nu puteis le purtat "(In. 16, 1 2), i acelai

Duh Sfiim va fi trimis s-i clu/casc pe cretini

tot adevrul" (Io, 16, 13),

Când vei inlfa pe Fiul Omului, aumti vefi

mege c Eu suni" (In, 8, 28), Cu alic cuvinte,

knai privindu-L pe lisas pe Cruce vom înelege
Bereai nizeru omului, dar i mreia lui Dtun-

Hvcii Înelegerea Crucii devine, astfel* eenlrul

opovduirii apostolice. De aceea, pentru Apus-
Iul Pavcl Crucea lui lisus are t.o logic" proprie

Cor ], 17-18),

La palru/cci de vile Se inalfn Ia cer i apoi
imite Duhul Slant peste Apostoli, semn ca intro-

ce împria Sa venic în istorie (Apoc. 1 1, 15),

ca/ipsa vorbete, reluând viziunea lui Daniel

,
17-27), despre învierea sfinilor i despre adu-

rea tuturor în jurul tronului lui Dumnezeu, la

;apta Cruia st Hrisios înviat.

Urniajn Iui Hrisios formeaz o comunitate
Ieasc injuiul huharisliei, fiind cu sufletul i cu

ia una. Cretinii .sunt tari prin sperana în in-

muc. La iueepulul secolului IL încep deja per»
rcutiilc contra lor. Ui amintesc alunei de ceea ce

fcsus a spus Apostolilor Si: ,. Veifi urâi de tort

mentru numele Meu" (Mt IU. 22). Aceasta elapâ

Jurcspunde cu slujirea Lui împrteasc.

C, Rscumprarea universal

(Ve/i: Dimensiunea hristafogic a mântuirii^

„Ortodoxia" XXXV(I983), nr. 2, pp, 236-244)

K. In Noul Teslamenl, iconomlo, opera de
Biiîuire a lui I Irislos, este prezentat sub Irei slu-

[tripiex nnmus): de prolct - prin propovduirea
anaheliei. de preot - pnn jertfa Sa, de împrat -

n slujirea Sa. In opera Sa a revelat ceea ce este

persoana Sa: adevrata umanitate istoric i
.^ vi ruta Dumnezeire clem. „Eu n-am venit sa
dec lumea, cis mntuietc lumea" (In. 12, 47).

I face aceasta pentru c ascult de voia Tatlui:

/ ucatl pe care Mi L ai dat s-t fac. l-am s-
ttftt" (In, 17, 4). Sensul vieii Lui si al Hvanyhc-
t\ Sale se afl în opera Sa. 1:1 face aceasta pentru

b posed El însui viaa pe care o posed Tatl:
Pi eciim Total are viaa m Sine. lat astjel I-a dat

I Udai s aih viaa ut Sine" (In. 5, 26),

9. Opera de rscumprare, prin moartea lui

[isus Hrisios, face parte din „prestana lut Dum-

IKATAT Or TEOLOGIE DOGMA llCA *l mAIFMCi

nezeu", din riinduiala i din iubirea Lui de a mân-
tui lumea (FA, 2, 23). A murit „dup Scripturi"

se refer la continuitatea planului (iconomici) de
mântuirea tui Dumnezeu, ..Nu pentru c noi I.-am
iuhit pe Dumnezeu, ci pentru c El este Cel Care
ne-a iubit pe noi i Care L-a trimis pe Fiul Sau
jertfa de ispire pentru pcatele noastre" II In. 4,

19), De la începutul istoriei mântuirii, Dumne/eu
este alturi de fiina uman, a intervenit prin alian-

e eu poporul IsraeL a lacul fgduine prin Pro-

fei. Fidelilatea constant a Iui Dumne/eu se arat
în lisus Ilnstos, în Care tuale lagduinlcle se îm-
plinesc: „El va inttura moartea pe veci. i Dom-
nul Dumnezeu va terge lacrimile de pe toate

feele fi ruinea poporului Su o vw îndeprta de
pe pmânt, cci Domnul a grit i se va zice in

ziua aceea: viat Dumnezeul nostru in Care n-
djduiam ca * fim nu'mtnifi' latDomnul in Care
am ndjduit s ne bucurm i s ne Wîseiim de
mântuirea LuiV (Îs. 25, 8-9).

HK Credincios mesianismului Su. acela de d

proeluma sracilor Rvanchetia, de a-i elibera pe
cei captivi, de a vindeca suferinzii (Le. 4, 18*19),

1:1 Se identifica eu robul lui Dumnezeu, Carc-i va

îndrepta pe muli i frdelegile lor le va asuma,,,

..£/ ti fost pedepsd pentru mântuirea noastr i
prin rntle Lui nai toi ae-ant vindecat" (ls« 53. 5).

S-a dus de bun voie la Ierusalim, fiind contient

c va indura moarte violent, din cauza „impotri
\ iru pctoilor" (hvr. 12. 3), A luat loctil pe*
foiloi * cu consecinele cderii, devenind blestem
pentru oameni, ea s-i elihere/c din blestemul
Legii (Gal. 2, 13).

II. Dup liotezul în iordan de ctre Profetul

loan, lisus începe misiunea Sa public. De Io în-

cepui. El accept s Se identifice cu pctoii;
tJat Mielul lui Dumnezeu Care ridic pcatul
lumii

1

(In. 1 , 29, 36; Apoc. 5. 6-131 Disponibil s
fac voia Tatlui Care L-a trimis (In. 6, 38), El

privina slujirea Sa in termeni mesianici: n$g
atunci a început lisus s le arate ucenicilor Si c
El trebuie f mearg la ierusalim isptimeasc
multe de la btrâni, de la arhierei i de ta crht-
rariisfie ucis ji a treia zi s invieze" {Mi. I6 f

21 ), Discipolii se îndoiesc de aceast varianta me-
sianic. Dup ce Se schimb la fa, lisus repet în

ce const func|ia Fiului Omului (Ml, 17, 1 -2 _i

;

Mc, 9. 1-9)* TUus a respectat srbtori! j iudaice i
a venerat Templul, a cânii distrugere o anun cn

pe o anticipare a morii Lui în trup. A iertai pâ-
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calele, artând astlci c „TatlMeupan acum lu-

creaz; $i Eu lucrez" (In. 5, 18). Iudeii erau îm-

prii cu privire la Persoana fui Hrislos, dar, în

general, n-au crezul c El este Cuvântul lui Dum-
nezeu fcut om {In, 1, 14), ci c „St? face pe Sine

de-o potriv cu Dumnezeu" (In, 5, 18), deci este

blusfcmiatur.

12. Din cauza marii Sale iubiri cu care nc-a iu-

bit (Eres. 2, 4), lisus S-a suit pe cruce i acolo a

l( ridicat pcatul lumii" |In. I, 29), lisus a dorii

crucea ca ascultare de Tatl i a but cupa pe care

Tatl I-a dat-o (In, 18, II). Iar aceasta nu dui în-

tâmplare. El n-a murii din slbiciune omeneasc.
LI a acceptai moarte de voie i rstignire public,

adic, i-a oferit trupul Su Tatlui, ca jertf de

rscumprare în Incul tuturor. Ca „mielul lui Dum-
nezeu" (I PL K 1 9) HI a ptimii în irup i prin r-
nile I ui Uili nc-am vindecai (fo, 53, 4-5). A suferit

pentru Inii, i datorit unirii cu natura uman, HI a

împlinit în locul oamenilor toat dreptatea. FI a

venit în lume anume pentru acest moment, ea s
distrug in propriul Su trup moartea tuturor „El
a gustat moartea pentm fiecare om " (Evr, 2, 9).

., Iar Cfl sfârii al tuturor acestora. Dumnezeu
}t Domnul /.-a dat pentru dragostea Sa pe tttSti$i

Fiul SSii la moarte pe cruce. vCâ ua de mult a iu-

hit Dumnezeu lumea, inctipe t/md-Nscut Fiul

Su L~a dat la moarte pentru eon in. 3, 16), Afa

pentru c n-a pututs ne izbveascpe noi in alt

chip, ci a voit s ne învee prin aceasta pe noi

dragostea ceafolositoare. i ne-a apropiatpe noi

de Sine in moartea Unuta-nascut Fiului Su. i
dac ar fi avut ceva mai de pre decât pe Fiul

Su. fi aceasta ne*arfi dat-o, ca s se afie in El
neamul nostru. Si pentru dragostea Lut cea mare
n-a voit s sileasc libertatea noastr, dei putea
s ofac, cis ne apropie de Sine prin dragostea

cugetului nostru. i însui Hristos a ascultat de
Tat!Su pentru dragostea Safa de noi, cu s
primeasc asupra Sa ocara ii mâhnirea, cu bu-
curie* precum zice Scriptura: «In locul bucuriei ce

o avea, a rbdat enteea, disprefuind ntinea.*

(Lvr. 12» 2), De aceea a spus Domnul in noaptea

in care a fost vândut; trAcesta este trupul Meu,
k an Se d pentru lume, spre via, fi acesta ?sfe

sângele Meu cure pentru muli se vars spre

iertarea pcatelurM (ML 26, 26-28),i pentru noi

zice iarji: «EuM sfinesc pe Alinei* (In* 17 T

19)" (lSWC irul, „CuvântulLXXXT\ „Lilucalia"

voi. 10. pp. 395-396).

13. I' urmai, lisus a fost judecat i aciuat de
blasfemie: „Fiindom, Te-afjacut Dumnezeu" (In.

I0 f
31-38). Condamnarea Hui punea îns în evi-

den starea umanitii, încremenite de ur fa de

un Dumnezeu personal, al iubirii. Toi refuzau
convertirea radical cerut de lisus, deoarece n-au
vrut s aud de blestemul care /acea asupra in

tregii omeniri. Toi transgresau Legea, dar nimeni

nu se gândea la rscumprare (Evr. 9, 15). Rs-
tignirea a fost decis de conductorii religioi i
politici» locali i strini» cu acordul populaiei din

Ierusalim, sub guvernatorul Poniu PilaL când
Caiafa era arhiereu la Templu. La ultuna Cin cu

Apostolii Si. lisus a anticipai aducerea de bun
voie a vieii Sale ca dar Tatlui, în numele oame-
nilor: M Acesta e Trupul Meu, care se va da pentru
m* " (Le. 22, 19). Umilit, a frai pironit pe Cruce în

afara cetii» transformând acolo blestemul în bine-

cuvântare. Fiul Omului st pe cruce, dar nu Iar
sperana rscumprrii

Noul Testament pune aciunea lui llristos pe
cruce în perspectiva unui mesianism sacerdotal.

nu politic, lisus refuz s fie victima mulimii sau

a autoritilor, deoarece violena nu fcea pane
din religia Sa. Pentru EL ieirea din criz, din p-
cat se face numai prin jertfa. De aceea, Arhiereul -

cel care aduce jertfa, accept s devin Mielul -

jertfa care se aduce, HI este mijlocitor - mesitts*

mediator - al Noului Testament, prin moartea

suferit pentru rscumprarea - apolytrasis, re-

demptio - greelilor de sub Testamentul anterior

(Evr. 9, 15; 8, 6; Gal. 3, 20) „ Unul este Dumne-
zeu, unul este i Mijlocitorul intre Dumnezeu i
oameni. Omul llristos lisus Care S-a dat pe Sine

pre de rscumprare pentru toi" (t Tim. 2, 5-6).

14. Preul acestei rscumprri pentru cure HI

mijlocete este vrsarea sângelui, nu pentru c
Dumnezeu avea nevoie de sacrificiul personal al

Fiului Su, ci, penMJ c Iii iubea omenirea pe care

o voia împcat cu Dumnezeu, prin iertarea p-
catelor. Semnul dragostei Lui pentru lume erajert-

fa, iar rodul acesteia este iertarea pcatelor In LI

avem rscumprarea - apolytrosis. redemptio - prin

sângele Lui, adic iertarea pcatelor - ajesis ton

atnar/ion, remissio peceatorum -(Col. L 14: Le,

4. l«î FA 2, 38: Efes, L 7). Una din tezele lui Ni-

colae Cabasila (Viaa în llristos. IV, pp. 196-1971

este aceasta:

„într-adevr, singur Mântuitorul a fost In

stare s redea, prin viaa Sa cinstea cuvenit
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Itiithn ceresc, iar prin moarte s înlture ne-

ptatea: prin cea dintâi, câta vreme a fost pe
Rumâni, iar. prin cea de a dona. pentru totdeauna,

nu moartea Sa. Pentru caprin moartea pe care

V a suferit-o pe Cruce spre mrirea Tatlui a
hcumprat ocara adus de noi. ca un pre cu
tuli mai mare decât se cerea pentru acoperirea

cestei vine. In acelai timp, prtn viaa Sa t Mon-
itorul a dat Tatlui ceresc toata cinstea ce se
nea da, cinste care I se cdea, cci pe Tatl tre~

uu 1 S-L cinstim snai presus de orice - Fiindc
nul czut nu se poate ridica cu puteri omeneti
\ip cum nici rutatea omeneasc nu se poate
gpâi prin vrednicie omeneasc. Cci prin pcat
Un ne hatemjoc de Dumnezeu, dup cum este scris:

Prin clcarea legii, necinsteti pe Dumnezeu**

om. 2, 23 V iar. pentru ca o greal s se poat
ulrepta, se cere o lucrare mai de sus decât pu-

rsu omeneasc»".
15. Dar tocmai pentru c a dus la capt mesi-

ilatea Sa sacerdotal, remrindu-i în tnipul Su pe

Cei doV\ iudei i neamuri (F.fes. 2, 13-18), îisus

ine acum Domn - Kvrios. Dominus (Rom. 10.

;
I Cor. 12, 3), în Care se proslvete Duuinezeu-

tâl - Theos, Deus (In. 13, 31-32). De aceea» 2i\ia

tiu! a învierii este ziua împriei; „Aceast
\uts i sfânt zt. cea dinat a sptmânii, tm-

orteast doamn" este praznic al praznicelor

srbtoare a srbtorilor. zi în care Iisus Pastele

IPascha) nostru (1 Cor. 5, 7) „din moarte h via
de pe pmânt la cer" ne-a trecut pe noi. Pati
seamn trecere i evne fapnil c Fiul lui Dum-
e/eu Care S-a fcut pentru oameni ..om firesc

i trup" (Prohod, I, 57), într-un moment istoric,

anume* în timpul lui Poniu Plte a înviat cu mip
schimbat, nestriccios, din mormmul unde fusese

îngropaL Cântarea proprie cretinilor este aceasta:

Hritas a inviat din mori, cu moartea Sa pe
moarte c/când i celor din morminte via d-
nnndu-le

11 O mutare fundamental s-a produs în

.urca omenirii în noaplca învierii: WJ A$tzi este

mântuirea lumii, c a invuit Cel Atotputernic":

I enirtd mai înainte de diminea cele care au fost

< u Mria fi aflând piatra râstumaf de pe mor-
mânt au auzit de la înger: «Pentru ce cutai,
printre morit ca pe un ont. pe Cel care este La-

muut cea purureafiitoare? Vedei giulgiurile cele

de îngropare. Alergaitpropovduii lumiic S-a

ulat Domnul, omoram/ moartea, pentru câ este

Hui Uti Dumnezeu. Care mntuiete neamul ante-

TRATAT Ufc rSOtOGU DOGMATIC !}l KCI MKMCÂ

nesc»'\ Iisus a ieit din mormânt precum S-a ns-
cut din Matca Sa; îngerii n-au cunoscut cum S-a

întrupat, ostaii n-au simit când a înviat; ambele

sunt mistere pecetluite, pe care numai credina Ic

deschide.

16. Dup cum observ Sfântul Ioan Ilrisos-

tonu în Persoana lui Ilristos are loc o întâlnire fa*

lat. final, înlrc moarte i vuia. Pe cruce, lisus

strig: „Svritu-s-a' (In. 19* 30). Moartea Sa c

unic $i definitiv: ., Mart amfosti sunt viu ut \v~

di vecilor, am cheile morii ji ale ludului" (Apoc.

1, 18). în noaptea in care a fost vândut, toat
.janduiala printeasc", iconomia mântuitoare, u

fost realizat pân la capt; „Cci El a /acut

aceasta o singur dat aducndu-Se jertfa pe Sine

însui " (Evr. 7, 27). Aceasta oper csie ncluali/a-

l în Liturghia euharistic; tt S-a plinit t s-a svâr-
it, pe cât a fost tn a noastr putere, taina rându-
ielii (iconomiei) Tale am fcui pontentrea morii
Tale, am vzut chipul in vierii Tale, ne-am umplut

de viafu Ta nemuritoare, am gustat din hrana Ta
neimpu{inat> , " învierea lui Iisus Ilristos arata c
judecata ultim apar|ine Iui Dumnezeu, c expan-

siunea râului, a violenei i a morii este oprit, câ

ultimul cuvânt este al vieii* nu al morii.

17. înv iaca Lui nu este o reanimare biologica a

trupului. Îngerul n-fl micat piatra de pe mormânt
ca s învieze Ilristos, ci ca s arate c ii nu eru

acolo (ML 28: Mc. 161. fradiia despre înviere 1 1

Cor. 15, 3-4; FA. 9. 3-18; 13. 32-331 s-a formal

ctre anul ?6. 1:1 S-a artat ucenicilor ca fiind plin

de via i de energiile eternitii, semnul divi-

nitii Lui. Apare in diferite locun. nu poate s
fie recunoscut. Pe de o parte. învierea e un fapt is-

toric, atestat de discipolii care L-au v/ut: Iisus

mnânc i bea. este atins ca s arate c nu e duh:
pe de alt parte, este un eveniment transcendent:

Iisus apare în mijlocul Apostolilor, cu trupul glo-

rificat, uite fiind închise (Ia 20, 19, 26), apoi

dispare din vzul lor (Le. 24, 31).

în timpul vedem in mormânt, Persoana lui

Ilristos a pstrat att sufletul, cât i trupul, dei,

separate, foate le asum: .Jn mormnt cu trupul,

in iad cu sufletul, in rai cu tâlharul, pe scaunul
ceresc împreun cu Iat! jr Cu Duhul , De aceea,

trupul lui Ilristos mort, separat de suflet, n-a vzul
stricciunea (FA. 2, 24-27). iar Dumnezeu L-a

înviat (FA. 13, 37); Iisus a coborât la iad, în locul

morilor, adic a murit real, pentru u-i elibera pe

drepii dinaintea Sa. semn c a învins moartea i
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1-a stupul pe diavol, care avea puterea morii (Lvr.

2, 14). FI e „primul-nscut dintre mrfi" (CuL I,

12). Iudeii credeau ca I.-au învins larii voia Iui,

punând acestea pe seama lor, dar lil a ptimii liber.

El H care m -a iuhit i S-a (talpe Sine însui pentru

mine. de hun-voie **
(Gal, 2, 20),

18. Sfânlul Pavcl, reluând profeia Iui Osca
(13, 14). scrie ctre Corinleni: ,.Unde îi este,

moarte, biruina ta? Unde îi este, moarte, holdut
tu 7

. S dam mulumire lui Dumnezeu, Care w-
a dat hiruitia prin Domnul nostru Jisus Hristos !

"

(1 Cor 15. 55, 57). Comentând lexlele protetice

despre învierea lui Mesia, Slantul loan Hrisostom
a rezumat cel mai bine semnificaia Patilor cre-
tine: „Gustafi toi din ospul credinei: impr-
ti(i-v foi din bogia buntii Nimenis nu se
plâng de srcie, pentru c s-a artat împria
cea pentru toi. Nimeni s nu se tânguiasea de
pcate, pentru c iertarea din mormânt a rsrit
Nimeni s nu se team de moarte, pentru c ne-o
izbvit pe twt moartea Mântuitorului, a stins-o

pe dânsa Cel inut de dânsu hâdatii iadul Cel
Care S-a pogorât in tad

r
tunplutu-l-a de amrci-

une, fiindc a gustar din trupul Lui. i* aceasta
mai înainte inelegnd-u, tsoia a strigat; Iadui
zice. sna amrât intâmpinându-Tepe Tinejos. S-a
amrât pentru c s-a stricat. S-a amrât pentru t

a fost batjocorita Sa amrât, pentru c sa omo-
rât. S-a amrât pentru c s-a surpat S-a amrât
pentruc afost legat, A primit *m trypi de Dum-
nezeu a fost lovit; a primit pmâftt ii s-a întâlnit

cu cerul; a primit ceea ce vedea t a czut prin
ceea ce nu vedea. Unde-fi este. moarte, boldul?
Undefi este, iadule. biruina? Inviut-u Hristos i
tu asfost nimicit\ S-a sculat ilrtstos i au czut de
manii: a inxiat Hristos i se bucur îngerii; a în-

viat Hristos i viaa venic stpânete, a înviat

Hristos i nici un mort nu este in groap, cci
Hristos, sculându-Se din mori. începtur învierii

celor adormii S-afiicut " (Omilia de Paii. Motit-

felnic.cd. I984,p.632>
învierea ne asigur de prezena continuo a lui

Ilristos înviat, pe care-L întâlnim acum prin cre-

din, la citirea F.vangheliei >i la cuminecarea cu
Trupul ji Sângele Lui.

19, Apostolul Petru, in predica sa de la srb-
toarea Cinci/ecimii, descrie istoria lui lisus astfel;

HPe Jisus Naiarmeanul, brbat adeverit între vot

de Dumnezeu prin puteri, minuni t prin semne
pe care ie-a Jacul prin LI Dumnezeu în mijlocul

vostru, precum i voi tii, pe Acesta, fiind dat
dup sfatul cel rânduit ii dup tiina cea dinainte

a tui Dumnezeu, voi L-ui luat i pironindu-L prin
mâinile celorfr de lege. L-ai omorât Pe Care
Dumnezeu L-a înviat, dezlegând dureri/e morii
întrucât Htt era cu putina sfte inut de ea... Dum-
nezeu a înviat pe Acest lisus. Cruia noi toi li

suntem martori" (FA 22. 22-24, 32).

Din acest moment, învierea lui lisus devine
centrul predicii Apostolilor, inima credinei ii
evlaviei cretinilor; „Dac Hristos n-a înviat,

zadarnic este atunci propovduirea (kcrygma,
predicalio) noastr, zadarnic este i credina
îpislis. fides) voastr" (I Cor. 15, 14).

20. lerminând misiunea Sa mesianic („rân-|

duiala printeasc* 1

). Fiul întrupat Se întoarce la

Tatl, dup ce S-a artat timp de 40 de zile cu
j

trupul Su înviat (Mc, 16, 19: F.A. I, 9-11). liste

ultimul act din istoria mântuirii: S-a pogorât din
cer sfl Iaca voia Tatlui, S-a smerii luând forma
unui blestemat pe Cruce. Se întoarce acum ta

Tatl, purtând cu El umanitatea glorificat cu stig-

matele Crucii. Inamteracrgtorul nostru în îm-
pria Tatlui, acest lisu* va veni iari (EA< L

[

1 1 ), dar între timp ne asigur de acolo în perma-
nen de trimiterea Duhului Sfânt, „Xffl dreapta
Tatlui'* (EA, 2, >3) înseamn c Fiul este con-
substanial cu Tatl i c lunanitalca îi aparine
ca Dumnezeu, fiind luata cu LI i glorificat, prin
participare Iu viaa venica a Iui Dumnc/eu: ..Pv
umeri ui luat, /Irtstoase, firea noastr cea rtci-
t i inlndu-Te, ai dus-o lui Dumnezeu Tatl".
( )niul este astfel restaurai in comuniunea cu Dum-
nezeu, o unire mai marc decât cea dala de la în-

ceputul creaiei, deoarece ci devine acum irprta
alfirii dumnezeieti " (H Pt. 1 . 4),

21. lisus Hristos S-a adus pe Sine jertfa clem
i perfect nu pentru Sine, ei pentru omenire. Hris-

tos ca ora S-a prezentat pentru noi înaintea lui

Dumnc/eu: venind arhiereu al buntilor viitoare,

lil a intrat o dat pentru totdeauna în Stana Sfin-

telor, eu însui Sângele Su, dobândind o venic
rscumprare i, astfel. KI este mijlocitorul unui
nou Testament (Ew. 4, 14-16; 7, 26-28: 9, 1 1-15):

„Dup ce îns a înviat El din morii patruzeci
de zile pe pmânt împreuna cu Ucenicii Si S-a
artat, S-a înlat la cer i a ezut de-a dreapta
Tat/ui, iar dreapt a Tatlui zic, nu dup loc

sau imprf/urime, ct numesc dreapt a lut Diuune-
zeu pe cea fr început i mai înainte de teci
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h pe care a avut-o Fiuli mai înainte i dup
mint;fiindc SfântulSu Trup este închinatwmetitre;jtmaca &Jtmtut sau /rup
istitâ închinciune irnpreun cu Dumne-

m/r ti Sa. Prin aceasta Sfânta Vreime n~u primit
mM o adugire.S nufie! Pentruc Treimea a r-
ms Treime fi dup unirea Celui Unuia-Nsvut.

ru'mtl nedesprit sfanul Sau Trupt fi înc
^reun cu Dansulrmânând m \>eci; fiindc cu
tr>ta va veni s judece viii fi morii, drepii fi
WQtofiL M

(Arhieralicon. p. 91 ).

[

22. Prin Jertfa i prin învierea Sa, lisus Hristosm introdus nu numai inlr-un nou mod de via.
Bl îotr-un nou ciclu de existeni ciclul împS-
liei lui Dumnezeu.Jn micarea istoriei apare omu micare, aceea a împriei viitoare (Basileia),
care Mesia a împlinit-o prin Pastele, prin Moar-
i prin învierea Sa. învierea Sa, de fapt, i în-

Iparea au nu numai o rezonana de memorial de
intire a evenimentelor din trecut, ci i n rezu-

de anunare a viitorului, de prefigurare fi

pregfitirca împriei. Cu fnvierea lui llristos,

este orientat spre împrie, care, intr-o fnr-

deja anticipat, este in mijlocul nostru, aici i
Im, ca împrie a Duhului. Care cluzete
ferica în tainele vieii viitoare pân hi a doua
lux- a Fiului. Care î.-a trimis (In. 16. 13-151.
1:1 nc-a druit un element nou, viaa Su dum-

Ctasc: „ Din plintatea Lui nat roi umprtmit
* peste har" (in. 1, 16). CI ne-a împrtit pu-

kii de a deveni copiii lui Dumnezeu, nscui din
fcnine/cu (7n. 1, 12-13), pân Ce Hrfatos ia o lor-

ii în ei «ial t 4, 19), Asumai în misterul Lui, co-
1 i.m la Mnartea i la învierea Lui, cretinii .sunt

tune ale lui Ilristos. martori efectivi ai Si. nu
UMiin jn aceast via, ci i iu viaa veacului care
h sii vina.

23- Doctrina rscumprrii tvezi: Glosar, arii*

tful *rscumprare") sau a ispirii prin Jertfi lui

Irahw st în centrul cretinismului. Doctrina a
I expusa i interpretat de-a lungul istoriei in di-
ne formulri i sisteme teologice, care pot fi re-

hc la dou tea principale:

a» rscumprarea ar fi o refacere a naturii
jne prin adugarea dimensiunii ei supranalu-
pc care o pierduse prin pcatul originar, gratie

fci peste msur pe care lisus a adus-o pentru
itelc oamenilor
h) rscumprarea este o reintegrare a firii

ine, graie schimbului între naturi care sa lacut

'crcna Iui Hrisios: LI L*a împrtit name-

\%w^
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nilor pe Duhul SfiVnt prin ungerea iiinaniiâ|ii Sale.
iri schimbul trupului, prin care, lundu-I din Mria.
S-a lacul ora. I-lslc realizarea sau înnoirea umanu-
lui prin „naterea din nou", prin Moartea i prin
învierea Fiului lui Duninc/cu.

1 radilia occidental a preferai leza a), urmând
argumentele unor mari leologi ca; Augustul de
Hippu, Anselm de Canterbury, Thoma d'Aquino.
Dup acetia, pcatul lui Adam const în absena
„dreptpi originare", prin dislocarea harului de
natura. Acest pcal se transmîlc prin nutere nea-
mului omenesc (Rom. 5, 12). ca o vin care merit
6 compeusalic. Onoarea i maiestatea lui Dumne-
zeu au fost lezate prin pcatul lui Adam, de aceea
Dumnezeu ateapt de la el o satisfacie strict,
corespun/uloarc. Dar ofensa adusa lui Duume/eu
impunea o satisfacie infimul, pe care numai Fiul o
putea aduce Tatlui lezai Acesta a reparat greeala
i L-a satisfcut pe Tal! pentru pcatele omului.
In fond, lisus a adus o satisfacie supraabundent.
adic u tcui mai mult decât era necesar. lisus

lirism* încredineaz acest plus Bisericii

24. TeZB „satisfaciei elective si suhstirutivc"

(dup Anselm de Canlerbury. lisus a reparat ofen-
sa udusa prin pcat nnoarei lui Dumnezeu) sau a

compensaiei ispitoare nu este cunoscut in

aceasta form în tradiia oriental. Urmând co-
mentariilor unor mari teologi eu: Atanasie cel
Mare. Gurii al Alexaudriei. Maxim Mrturisitorul.
SimeOfl Noul Teolog, (irigorie Palama. soteriu-
logia ortodox n-a îneles rscumprarea ea o
devenire natural sau ca o reparare supranatural.
Dupâ ..cdere". Adam a transmis o nalur uzat,
învechit, slab, bolnvicioas. Chiar în actul în-
truprii. Cuvântul, prin El însui i în Jil însui, în-

noiete aceast lire prin ungerea Dumnezeirii Sale.
Cuvântul creator îndumne/eie$te firea, iar ..cei

00» sc indiiiimezeiesc nu se fac mai buni prin
firea creata, ci primesc lucrarea hi Dumnezru
saupe însui Duhul Sfânt" (Grigorie Palama. im
p/trtâfirea dumnezeiasc). Rscumprarea nu este
deci o reparare a nuturii create, ei o îndumne/eire
a acesteia, dup modelul transfigurrii Sale. care
arat ceea ce trupul va primi, adic „ ndejdea
>fuvei" (Col. 1, 27). Cci lisus n-a murit forai de
împrejurri sau pentru a compensa pcatele lumii
în sens legalist. LI a acceptat jertfa, deoarece Viaa
lumii mergea mân în mân eu viaa Su. viaa
noastr fiind ascuns în El. De aceea. „Unul din
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Treime" a biruit moartea în impui Sân, în numele

nostru #i împreun cu noi.

25. In decursul istoriei, muli au încercai s
explice sensul i erectul jertfei lui Hristos. Prinii

liisericii rsritene insist asupra Rscumprrii ca

act al iubirii supreme a lui Dumnezeu. Adic, lisus

Hristos accept Jertfa nu ca pe u eundiie legalisl

a Rscumprrii, ei t
anume* ca s schimbe la Iat

Gini uman pe care a ereat-o Dumnezeu, Natura

Jertfe Sale nu este deci de ordin juridic, legalisl, i

In nici un ca/ jertfa nu trebuie s lie îneleas ex-

clusiv în contextul pedepsei i culpabilitii legate

de pcatul lui Adam. Nu c n jertfi de ispire sau

de cumpensaiic stricta, ci de reintegrare i de

restabilire a „frumuseii originare
1 *.

Desigur, dup cum spune Grigorle Teologul.

tjtol am avut UbWte de întruparea i de Moartea

lui Dumnezeu, pentru a tri" (P*G. 36, pp. 661).

Dar aceasta, im în sens legalist sau moral, adic,

penlru ai satisface pe adversarii i pe dumanii

Si, Dumnezeu mi a avut nevoie de jertfa noasna

In sens juridic. Durnne/eu nu a întrerupt niciodat

comuniunea Sa cu fiina uman. Relaia dintre

Dumnezeu si om nu a fost vreodat Icgalistâ.

Dumnezeu nu tiTâ în sau moral, pentruc nicio-

dat nu a fost ofensat FI Iubete fiina uman chiar

dup cdere: .Adame. unde eti?" (Fac. 3. 9).

Prezena i aciunea mnluitoare a lui Dumnezeu

pornesc din iubirea Sa. Diu propria Sa iniiativ,

din buna plcere a voii Sale (Efes.l. 15), Dumne-

zeu se unguieaz fn iconomia mântuirii, biruind

pcatul cu marea Sa iubire manifestat în Pastele

lui Hristos.

26. in ce consta rscumprarea prin Poflek

(jertfa) >i Wiefefl lui Hristos (Rom.6. 4) ?

a) îndreptarea. în sens de restaurare- reinlc-

grarc: ,JJrin dreptatea {dikaiama* iustitiat adus
de Unul a venit pentru toi oamenii intlreptarea

fdikaiosis. iumficatiot care d viaa* (RomJ,
I H); Mntiiirea/clibcrarea tuluror (soterta. «talus):

„Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre

dobândirea mântuirii prin Domnul nostru fisu*

Hristos. Cum a murit pentru noi" (I Tes. 5. 9; oE

[uda 3). [Variante romaneti pentru dtkaioit*. iUf-

tijicatio îndreptire, neprihnire, îndreptare

( H indreptufi prin credina *\ of. Rom, 5, 1 ): pentru

soteria. satiti
' mnluire |F.A. 13, 26), scpare

fF.A. 27. 34). izbvire (l A. 7, 25). Pentru apyh-

uxisis. redeniptio ~ rscumpi are, iar pentru afesis*

remissio - iertare].

h) lisus Hristos, Noul Adam, pune lotdeaun;

Jertfa Sa în legtur cu starea umanitii, reprezen- :

tal prin neascultarea lui Adam cel dintâi, cel

vcelii. Jertfa Lut este o .seaducere" a vechiului

Adam iii ordinea din care a c/ut: .De aceea a\

fost nevoie de lemn pentnt lemn i mân pentrul

mâna (lemnul crucii închipuind gustarea din po-\

mul cel închipuit, i mâinile întinse pe cruce fiu

chipuind mâinile întinse pre pomul dm rai). In

locul mâinilor întinse cu lcomie, vedem acunt

mâinile întinse cu brbie, în locul mâinilot

întinse obraznic, vedem mâini btute in cuie. In\

locul mâinilor care au alungat pa Adam din rai4

vedem acum mâinile care aduna i împreun pt

toi pân la marginea lumii De aceea, a urma{

înlare dup cdere
f
adpare cu fiere dup gus-

tarea din pomul cel oprit i cumma de spint im-

potrivo (farinei deputere de stpânire a celui rari

i moarte împotriva morii i întuneric împotriva

lununii i înmormântare i înviere pentru reîn-

viere Toate acestea au fost mijloace pentru mân*

tutrea noastr din partea ttu Dumne-cu fi o w/r

decare o slâhtcitunlor noastre i o readucere

vechiului Adam în starea din care a CQZUt fi

apropiere de pomul vtitfit de care îl îndeprtai

gustarea pripit i nechibzuit dtn pontul tu*

notinfei" (Grigonc de Na/ianz, Apologie despr

fug. cap. 25, trad, Pr. C Tcofii* în «Mitropolit

Uanatulut". XXXII. 1982, nr,4 6. p
;

306).

c) „Om deplin" in toate ea noi, in atar de pu-

caULvr. 4, 15), asculttor pân la moarte tatu de]

vuia Tatlui, Mesia lui Dumnezeu a împlinii loulc

fgduinele mesianice fcute lui Avraam, Profc

iilor i drepilor Vechiului Testament. Noul Adaq

a recapitulai viaa celui dinlai Adam $i a umaniti

corupte, a pus un început nou istoriei, eliberat

de pcat i de moarte, înviat pentru venicie. Ast

fel. lisus devine „ Mijlocitorul unui nou legmân
(diatliihf al crui Sânge de stropire griete ma
bine decât al luiAbel" (Kvr. 12, 24).

d) înfierea prin harul lui Dumnezeu, înnmrc

vieii sau naterea din nou (l PL 1, 3), îndum

nezeirea prin participarea la energiile naturii divin

UI Pt, 1.4), învierea trupului i eternizarea urna

nului (I
:Tcs. 2. 4-6; Rom S. 11), Dar cel mai mau

dar esle integrarea in comuniunea lui Dumnezei

ca frai ai lui Hristos (Ml 28, 10): .Jen m^n
îngropat împreun cu Tine, Hrutoase: astzi nu

ridic împreun cu Tine: însui împreunmu
mrete. Mântuitorule, intru împria la\

1,1»
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a lacul nou dreptate, slavii i mântuire de la

Muiinemi-Talfil. Cci nc-am îndreptat în FI >t

un fost înlai la slava de fii (Chirii al Ale\an
pneî, G/afire la Facere, \\ I, vul. cil., p, 118),

e) Teologia lllocalicâ vorbete de trei „na-
îri"t corespunztoare eu irei moduri de existen:
lupa trup. ca fiiniâ umana, udie aducerea la CXB-
:nâ: prin Botez, pentru existena fericit; prin
*viere, penlru exisiena venic. Dup învierea
ii Hrisios, nu exist moarte absolut: ..A înviat

lristos ft nfei un mort nu este în groap, cci
Hristos, seufandu-Se din mori, începtur învierii

'lor adormii S-a fikvt'\ Astfel, misterul vieii

iiloarc este misterul restituirii eshatningice a
inanjlnjii si a creaiei de ctre Hristns Cel înviat,

larele împrat al veacurilor. Aceast restituire

nu e*tc rezultatul unei „întoarceri etcme'\ teza
Susinuta de religiile naturale, care propun o ordine
Aulica n timpului, Fsliafolugia intr în ordinea
linear a iconomiei divine, care este micat de

|J>uliul lui Dumnezeu. Trecerea de la moajle Ia

Vuâ, spre împria venica, se Tace prin im icre.

Pe asemenea, nemurirea sau supravieuirea Uimei
umane nu ine de natura ei, ei cslc un dar al învie-

I rii lui I lristos. Restituirea eshatologic este o trans-

i ndere pascala: „Este Oi neputina ca r murim/
teva. ^â înviefr ajutondCehti Care S-a înviat

/-. Sine din mori 4
' (Stanul Simeon Noul Teolog I,

In veacul viilor. „ învierea este re/averea firii

in uafel ca aceasta întrece starea el din paradis
prioritatea const, in generai in neschimlmbi-

Utatea uniwrsal a tuturor, iar. in special in ne-
pehta indumnezeire dup har a Sfinilor" (Maxim
h I iriurisitoruL Rspunsuri ctre Talusie, 54. 22).

Cei doi puii ai iconomiei

27. „Pentru noi Oamenii si pentru a noastr
mântuire" Ce sens are aceasta fraz din Simbolul
de credin (381 ) decât acela c faptul mântuirii
mc doi poli: a) înnoirea naturii umane, prin întru-

piirea ipostatic însi a Fiului lui Dumnezeu i bi
simirea naturii prin „vrsarea sângelui" Iui lisus

I lristos întrupai i rstignit. Prin întruparea Sa is-

toric, Fiul lui Dumnezeu unge umanitatea pe care
i» asum prin perihure/a acesteia eu natura divin
în ipostasut Su, Prin jertfa Sa personal, lîrea

uman s-a împrtit de Patima i de moartea Sa,

TRATAT UI IKOLOCIE U<Ki\UTICA $1 l-.CtfMEMCA

Sind sfinit prin vrsarea sângelui (vezi; Isaae
irul, Epistola fl\ „Fjlocalia" voi. 10, p. 497),

28. Aceasta se poate explica astfel:

Numai in Persoana lui lisus Hristos, pnn biru-
ina firii Lui dumnezeieti asupra celei omeneti,
s-a produs rscumprata. în Eh prin acest schimb
ontologie, efect al unirii iposlalice, Dumiie/eu a

conlucrat cu omul la rscumprarea lumii; „Nn
putem începe a via în Dumnezeu pân nu vom fi
murit pcatului, iarpcatul nu-l poate omorî ni-

meni decât singur Dumnezeu. Firete c, dac
omul de hunvoia sa s-a lsat biruit de ru, tot

ua va trebui s recâtige singur biruina. Dar
din clipa in care a ajuns aproape un rob alpca-
tului, e> nu mai este în stare de aa ceva* Cci,
cum ne-am putea face mai huni, atâta vreme an
rmânem robi 1 i apoi. cluar dac um fi într-un

fel oarecare mai mari decât diavolul, nu-i mai
puin adevrat cu «mei o slug nu-i mai presus de
domnul su». i fiindc pe de o parte, omul care
trebuia s scape de datoria care-l apsa qreu pe
suflet ft sa câtige aceast biruin prin puterile
lut. ajunsese ef însui rob al celor peste care ei
trebuiasfie stpân, tarpe de alt parte, fiindc
Dumnezeu ca Stpân Atotputernic nu era cu nimic
datorfat de nimeni, urma câ nici Dumnezeu, nici

omul n-au deschis lupta cu diavolul, iar întrucât

frdelegea stpânea mai departe lumea, viata

cea adevrat nu putea ratri pe pmânt, cct
unul era ce! ce datora i cu totul altul cel care
putea plti datoria. Din aceast pricin a trebuit
i ti Dumnezeu i tunuls conlucreze* tar cele dou
Jin au trebuits se uneasc în una i aceeai per-
TOOtlâ gi anume în ua fel ca una din ele s fie
biruit, tar cealalts ias învingtoare.
l atunci iat ce s-a intmp/at: însui Dum-

neteti wifll în locul omului, ia asupra Sa lup/a
contra frdelegii, /tentru c de ast dat El erai
om Ca om liber de orice pcat. El câtig biru-
ina asupra pcatului, cci este i Dumnezeu. In
felul acestafirea omeneasc se mntuieie de rele

y/ edfigâ cutuma de biruin asupra pcatelor în
cart' czuse" (Nicolae Cabarila, Despre Viaa in

ffristos. c.L iniei* cit. i ed. ciL, p. 144).
29. „ Chiar dac a murit ca om i chiar dac

sfanul Lui suflet s-a desprit de trupul Lui prea
curat, totui Dumnezeirea nu S-a desprit de cele
dou, adic de suflet i de trup, i, astfel, nici
unicul ipostas nu s-a desprit in dou ipostasc
Cci trupul i sujletul au avut de la început, in
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acelai timp, existena in ipostasnt Cuvântului* i
f

cu toate c in timpul mrfii a fost desprit sufletul

de trup, totui, fiecare a rmas, avâni existena

in unicul ipostas ut Cuvântului". Astfel, unicul

ipostas al Cuvântului a fost, de asemenea, >i ipus-

lasul sufletului i al trupului, Niciodat, nici sullc-

luL nici trapul u-au avut un ipostas propriu, altul

decât iposiasul Cuvântului. Ipustasul Cuvântului a

fost totdeauna unul i. deci, ipusta.su! lui llnstos

este unul totdeauna* Chiar dac spaial sufletul s-a

desprit de trup, iposlalic, îns, era unit prin Cu-
vânt (c£ loan Daniasehin. Dogmatica. 111. 27. trad.

IXKceioriLp 22*^J

3(1. M Iat Mielul tui Dumnezeu " jertfii

.

în perspectiva profeiilor mesianice din Ve-

chiul Testament (Ps_ 53, 1-10), luan Boteztorul îl

identifica pe Tisns Hrislos cu fi Mielul lui Dumne-
zeu. Cel Cure ridic pcatul lumii" (In. 1, 29).

Iii este imaginea mielului pascal sacrificat al Ve-

chiului Testament (le, 12, 1-14; 1PL L W):„taci

Putile nostru firistos S-a jertfit pentru noi" (I Cor,

5, ?)« 1:1 poart semnele .Iert lei rscumprtoare
chiar dup moartea Sa(Apoc. 5.6-14). hi rmâne
pentru totdeauna în stare de jertla. lisus Hrisias

GSiCnAnmmtOU Theou" -Âgnus Det (In I. 29., 3fi;

PJi. S, 32-33; 1 Pt. 2. 21-24}, Care S-a smerii

pân la moarte; expresia unei iubiri care se jert-

fete, care vede biruina eî în suferina. Mielul

care se aduce spre junghierc (F.A. 8. 32) - a crei

anamnez se face la proscomidic: „Junghie Se

Mielul lui Dumnezeu, Cel Care ridic pcatele lu-

mii, pentru viaa &i mântuirea lumii" - se zice des-

pre mielul care sade pe Tron, înaintea cruia se

depun rugciunile sfinilor (Apot. 5, 8-14). In

acest sens, Jertfii este sinonim cu sfinirea, la cat
lace aluzie testul din loan 17, 19: tti însumiM
sfinesc (jertfesc) pentru eif ca i ei sjie sfinii
prin adevr".

Acceptarea Patimilor, a Crucii >i u morii ca

pre de rscumprare pentru pcatul lumii: .Mi a

purtat pcatele noastre, in trupul Su, pe lemn,

pentru ca noi. nutrindfa da pcate. Sfl wtMtn
dreptii. Cu rnite Lui v-ft vindecat* (I Pt. 2. 24;

EW- 10, 18). Jertfii lui Hrislos e un act de ascultare

>i de iubire (In. 15, 13), dcnarccc nu a fost trimis

spre moarte* ci S-a dat de bunvoie: ..Sa adus pe
Sinejertfa fora patului Dumnezeu" (fivr. y. 14; 4,

I 5; 7, 26), Nu este un act numai de imolare. ci de

mijlocire, unic *i permanent, de trecere de la

moarte la viaa. Moartea Sa are un caracter volun-

tar, fiind o jertfa liber, un act de ascultare: ,. TatlM Iubete, pentru c îmi dau viaa Ctt iari s-o

iau. Nimeni nu a ia de la Mine ai silat ci dau Fu
de la Mine. Putere am c s o pun i putere am
iari s a iau" (In. 10. 17-18).

Desigur, lumea L-a ucis în acest mod. Puterile

religioase i politice iau iniiativa $i comploteaz
moartea Sa. Ele au ales pedeapsa cu moartea pe

cruce, o execuie umilitoare, rezervai sclavilor, nu

cetenilor rumâni. Crucea arat dispreul total i
tortura cea mai oribil i cea mai crud. Cu toate

acestea, 1:1 însumi i-d oferit viaa; de aceea Jertfa

Sa nu e o moarte penala sau o imolare, ci o ofran-

da liber. HI triete moartea Sa. 1:1 putea sâ o
evite, dar a aeceptal-o pentru a o distruge definitiv

Moartea u fost distrus, mai întâi, în trupul Su,
prin lupta direct cu picatele noastre, necednd
pcutului: „ Ccipe £1 Care tt-fl cunoscut pcatul,

Lajacul pentru noi pcat
t
cas dobândim intru

Et dreptatea lui Dumnezeu" y\ Cor. 5. 21; In. S,

46; 1 In. 3. 5>, Astfel, tlDumnezeu era in Hristos,

imputând lumea cu Sine /nsui" (1 Cor. 5, 19).

31- Slujirea lui flsus Hristos ca Mântuitorul

lumii - satir tou kosnwti, salvator mundi (In. 4. 42;

F.A. 5 t 31:1 Tiin. 2, 3: II Tim. I. 10; Tit I, 3) poa-

le s lie redat prin ceea ce teologia biblica i
liturgica numete trecerea de la moarte la via:
„ Wri tim ca am trecut din moarte la via" (1 Iil

3, 14); ,. Eu pentru aceea am venit, pentru ca oa-

menii* aib via i s-o aiha din belug" (In. IU,

10), LI nu a venit pentru a face o demonstraie a

puterii Lui dumnezeieti, ci pentru a opune rezis-

ten morii în total ascultare de voia Tatlui (In.

8, 42-43) $i în total iubire fa de fiina uman,
lisus intr în acest proces ca preot i ca jerila,

adic, S-a dat pe Sine însuji pentru alii, ca singu-

rul Iar de pcat II Pt. 2. 221. Scopul jertfei nu

este acela de a terge pcatele in sens legalist, ei de

a instaura în om viaa ea o nou relaie cu Dum-
nezeu. A II în pcat înseamn a fi în stare de vic-

tim, în stare de dominare i de alienare. Pentru a

repos?da Viaa pentru allii, HI însui ridic pcatul

lumii (In. L 29 K sfrâmând legturile morii, ru-

pând zidul despritor (Efes, 2. 14). Kl înilia/ i
conduce aceast trecere de la moarte la via, atât

ca Arhiereul care a strbtut cerurile (£vr, 4. 14).

ct i ca Mielul lui Dumnc/eu in. 1, 36). LI devi-

ne astfel ..Patete" nwlm care a fast jertfit (I Cor.

5, 7). El este jertla de rscumprare pentru p-
catele întregii lumi ti In. 2, 2). Moartea aceasta
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csie pricina vieii noastre, potrivit acelui ..schimb

mtnwutt i viu ", care face ca moartea, care luerea-

|/.i m unul, s devin viaii activ în altul: „AU tot-

Jeatma purtam in trupul nostru moartea hu Itsus,

ii a i viaa lui Iisuss se arate in trupul nostru Cad
Ycai suntem \ ii pururea noi suntem dai spre moar-
Ui pentru lisus. ca fi viaa Iui fisus sâ se arare in

mrupul nostru cel muritor. .Astfel ca moartea lu-

mreaz înnoi, iar viaa, în wl M
ill Cor. 4, 10-12).

32, Taina mântuirii prin Cruce const iu

ceea c viaa haiui merge mân în mân cu moar-
lea Lui, „Cine it iubete viaa o va pierde, tar ane
mit urte viafa in iumea aceasta o va pstra pen-w viaa venic*' (In, 12. 25), Iii i-u oferit viaa
ln + 10, IX) pentru noi i împreun cu noi. iar „dac
Ujf't murit împreun cu FJ% vum t învia împreunn EF |ll fim. 2, I I ; Col 2, 20; Rom. 6, 8).

l-a iubit pe ai Si pân la slartt (In, 13. 1 ), ca
biccciia s fie rscumprai din **vtaa voastr de-
art* lsat de Io prini, cu scumpul Stinge al lui

|///\rm" (I Pi L 18). Prin ascultarea Sa lata de
[tdtt pân la moartea pe Cruce (Tilip. 2. 8). în

u I. Dumnezeu a împcat lumea cu Sine (II Cor. 5.

P«-I9), Prin LI se reface unitatea universului:

Prin LI pe toate pentru Lisa le împace. rtfcând
ace prin El, prin Sângele Crucii Sale' 1 1 CoL I

,

. Din cauza rnullet Sale iubiri cu care ae-a iubit

nl-fcs. I, 4)* Li a druit Talâlui viaa Sa, iar, prin

[iucast ofrand însângerat, a fost rscumprat
laii tuturor.

33, Osos Unstosa murit pe Cruce inmtvd real,

Iar dup trei zile a înviat în mod real învierea
Iii ipului rezult din lucrarea Lui proprie, din ma-
pufestarca deschis a victoriei Sale* Tiranul, pu-
lernie si teribil, a ((Kt legat prm manifestarea în

mp si pe Cruce a puterii Iui Dumnezeu* Trupul
Buu a înviat in pertccl stare i devine cea dintâi

Ir* adâ a nemurim. Trupul Cuvântului este un trup

liman real. supus morii. Dar laplul c este preluat

Ic Cuvântul, face ca trupul s piard aceast dis-

ko/itie i risc naturaL De aceea nici corupia nu
[1 i aiins. LI a învia! cu impui nestricâcios. Chiar în

Impui Su, HI S-a artat inui puternic decât moar-
ca. transfigurând trupul Su, cel dintâi rod al în-

kiciiL Umanitatea Sa înviat constituie seOQfUl^

aranlia, c ir tnoartea este moart'** eâ ea nu mai
Mc teribil. Tot astlel. prin moartea lor, a oamc-
lilor, umanitatea nu piere, ci primete o noua via-

Moartea poate li comparat acum cu smâna

IH\I vî DE TEOLOGI* DOGMATICA SI ECIMKMC A

aruncat in pmânt: umanilatea nu dispare in ne-

fiin, ci, ca smâna îngropat în sol, ea învie,

moartea fiind desfiinat prin harul lui Hristos (I

Cor 15, 53>.

34. Prin urmare, toat iconomia (mântuirii) se

realizeaz in trupul lui [isus llristos, prin conlu-
crarea dintre Dumnezeu $i umanitatea noastr
asumat de lisus. Mai întâi, impui a fost uns prin

uuuea iposlalicâ, prin însoirea celor doua naturi în

persoana lui llristos. în al doilea rând, ea a fost

sfinit i consacrat prin vrsarea «sângelui.

aducundu-Se pe Sine însui jertfa în locul nostru.

De aceea i Dumnezeu L-a primit în locul nostm.
Din cauza aceasta, lisus llristos pstreaz pentru
eternitate nu numai trupul umun asumai, ei i sem-
nele „vrsrii sângelui": „Hristos S-a gândit s

trezepe trup mrturia Jertfei Sale fis poarte
pe El pururea urme/e rni/ar Sate dobândite in

clipa rstignirii, vrând s arate prin aceasta c,
chiar când va veni a doua oar în lumina orbi-

toare va rmâne fhsntm robii Si Acelai rstignit

ii împuns, rnile acestea tnndu-i lac depodoabe
împrteti" {Nic.Cabasila* Viafa hi Hristos, trad.

rom. Sibiu. 1946. p. 138).

Recapitulare

• In centrul credinei cretine sta mrturisirea
evenimentelor de ba/ din viaa si din opera lui

llristos. Oara uu schimbat raportul dintre om i
Dumnezeu: ..Cci v-ant predat* intide toate* ceea
cei ea am primit, c llnstos a murit pentru p-
catele noastre* dup Scriptur +

fic afost îngro-
pat i c a invîat a treia zi. dup Scripturi" (I

Cor, 15* l-4i ., Noi propovduia* pe Hristos" {l

Cor* 1, 23). „întâi de nune, pe l/ristos /isus* ipe
Atesta rstignit" (I Cor. 2, 2).

**O
z
adâncul bogiei* al ittjetepaunti (Rom.

I L 33) i al iubirii de oameni a lut Dumnezeu!
Dac n-arfi fost moartea aceea (a lui ffrisfos) i
uiuinte de ea n-ar fi fost muritor neamul nostru
ieit dtntr-o astfel de rdcin* na ne-am fi îm-
bogit in fapt cu prga nemuririi; i nu amfijbst
chemai la cer; nu s-arfi înscunat firea noastr
la dreapta mririi cerului, mai presus de toat
stpânirea fi puterea (Evr, S, I >. Aa a tiut Dum-
nezeu s preschimbe cu iubire de oameni lunec-
rile noastre din abaterea de bun voie, spre mai

14)
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bine. prin înelepciuneat puterea Sa ", (Grigoric

Palama, Capete despre cunoaterea lui Dumnezeu.
54,uiJ'i!ocalia''vor7.p,462)

• nNu este voia Tatlui vostru din ceruri s
piar vreunui din acetia'

1 (Mu IS t 14). Dumne-
zeu n-a prsit umanitatea, pe care o cheam me-
reu sâ se înloarc la pocin, tiindc aceasta este

cu putin; „De ce poporul acesta, Ierusalimul,

struie in riâcire ?" (Ier 8, 4-5). Israelul e p-
rsit (Mt. 21 f 43). Dumnezeu îl trimite pe Fiul

Su. dar nici de Acesta nu ascult* Lucrarea de

rscumprare aparine Fiului, ca s arate c Kl nu

a lucrai mântuirea de la diMan* prin intermediul

îngerilor sau al minunilor, ca sâ nu o impun cu

fora. Cuvântul, in mod personal, Se unete cu

oamenii astfel ca in trupul lor s operc/c schim-

barea. £1 Se prezint astfel ca Adam cel de pe ur-

ma (1 Cor. 15. 34). în acelai timp, lisus. Cel Ce
mâiitutcte, csle HrislnKul, Unsul iui Dumnezeu.
Care îndunuiezciete firea umana prin faptul câ-I

aparine. Teologia ortodoxa face o legtura directa

între Logosul creaiei i Domnul rstignit yi înviat:

„Astzi S-a spânzurat pe lenut Cel care a aezat

pmântiape ape'\ Pe cruce, lisus este contient c
Jertfa Sa face parte din rânduiala Tatlui, de a re-

concilia lumea (In. 19. 30)*

• „ Unul din Treime*' a luai riscul morii în nu-

mele oamenilor, ridicând 51 pironind pe lemnul

Crucii trupul pe care l-a luat din Mria. Rscum-
prarea are loc în aceast trecere (Pate) a Fiului

spre Tatl, ca Mielul lui Dumnezeu, care ridica

pcatele lumii. dâruindu-Se ca ..jertfa cea viei ne-

jertfita** (Slujba învierii). ,.S-a datpe Stntr schimb
morfii'\ în trupul Su, în mâinile Tatlui, Care

o-a îngduit ca un trup tar de pâcai s dispar în

nefiin. Crucea nu e un sacrificiu de „ispire
4 '

adus Tallui. cci Dumnc/cu nu cere s fie „satis-

fcut" prin jertfe. Omul nu cslc nici aulorul. nici

colaboratorul îndreptrii. Iertarea nu esle meritat

in virtutea reversibilitii meritelor lui ILristos. ale

sfinilor sau ale oamenilor. Hristos. unul dintre

noi, copt iniilor cu noi, ia moartea noastr asupra

Lui i ne d nou viaa Lui, Moartea lucreaz în

Bl iar viaa în noi <ef l Cor. 4, IU). Crucea e un

sacrificiu de reintegrare i de transformare prin

aceast conlucrare dintre Dumnezeu i om* în

HlistOS rstignii.

• Prin Jertfa i prin învierea lui lisus Hristos

ceva radical s-a produs in starea ?i în istoria uma-

nitii. Atunci, a aprui puterea învierii 41 a vieii,

de care nu sunt capabile punerile morii: ,.Dumne-\

zeu a fost preamrit în ET* (In, 13. 31). Moartea

nu poate s con|in viaa, dup cum întunericul nu
poate s cuprind lumina (Iu. 1, S)4 Umanitatea a

fost eliberat, fiind scoas din starea de victim în

'

tare era inut de pcat, dezbrâcnd Domniile i
Pulerile, biruind asupra lor prin cruce (Col. 2. 15).|

LI a surpat puterile iadului. El a blocat definitiv

calea morii:
t . Vrjmaul cel din urm care vojiX

nimicii este moartea** (I Cor. 15, 26),

* Roadele Jertfei: restabilirea lirii umane in

vrednicia de la începui i reînnoirea ci, rcac/arca

omului în rai, comuniunea la energiile divine (11

Pt. 1 , 4K înfierea divin i motenirea cereasc. In-

'

vierea nu este doar reunirea trupului cu sufletul, ci

desfiinarea condiiei morii, transfigurarea i cter-j

nizarea umanului, sfinirea pmântului. Rucuriaj

$i lumina înviem aparin tuturor, umanitii ca

întreg. Pe cruce, lisus nu este doar un exemplu

moral ideal pentru oameni, Kaplul istoric al ln->

vierii lui lisus din mormânt constituie garania c.
alunei când oamenii suni rstignii sau uier pân
la epui/are, ci primesc din nou via, n via nou
i din abunden, deoarece Hristos Cel înviat Se 1

angajcazfi în acest schimb.
• Este drcpL ea ..Mesia - Hristos Cel rstignit*

este una din învturile cheie ale credinei Noului

Testament, .Mesia Cel rstignit" este peniru iudei

piatr de poticnire iar pentru elini, nebunie (I Cor.

L 23). Cu toate acestea, trebuie sâ se reziste ten-

taiei de a gândi c Rscumprarea decurge numai
din Cruce, ca i când îniruparea lui Hristos s-ar II

început i slrjit cu Rstignirea* ..Este important

nu numai de a nu despri Crucea de Înviere, ai
de a nu vedea în toat viaa întrupat a lui tlristos

unu i aceeai unitate Nu este ftasibil «teologia

cretina a crucii* în afara Bitneiwstih a Naterii

a Botezului, a misiuniipublice a Im lisus. care se

termin eu învierea, înlarea. Cincizecimea i
întoarcerea Sa intru mrire. Ar fi îneltor apois
(ie opus «teologia mririi» unei «teologii a cru-

cii,*. Pe cruce - cum se tie Hristos a fost prea
mrit, ..Acum Fiul Omului S-a preamrit" (In

1

3

T 3 1 ). Mrirea lui Hristos s-a artat att ut mo-
mentul când lisus a splat picioarele ucenicilor

cât i pe cruce, atâf în fytâere, ctjim roate Utp-

te/e iconomiei mântuirii* 1Documentul ortodox

lisus Hristos - Viata lumii, trad. cil., p. X).
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Comentariu: Tainele întruprii

(dup Maxim Mrturisilnrul
T
Tâlcuire la Tatl

<K „Filocalia", voL 2, pp. 256-259)

^
Teologie ne înva(â Cuvântul lui Dumnezeu

in faptul câ Se întrupeaz, ariilându-L în Sine pe
Itl i pe Duhul Sfan, Fiindc întreg Tatl i in-

g Duhul Slant erau fiinia! i desvârii în Hui
p dup ce S-a întrupat. Iar ca iii sS Se întrupeze.

I Unul binevqiud, iar Cellalt împreun lucrând
k fiul, Care însui i-a lucrai înlrupareu. Cci
Cuvântul a rmas mintal i viu (I Tim. 2. 5) i
I 1 âpul de nimeni altul dup tiinfâ r deeâi numai
Bi 1 li tul i de Duhul Slant, i atunci eud i*a lâ-

» If.nrîn iubirea de oameni, unirea dup iposUv
Infîcren 000 hr/ete, druindu-ne dup har

pierea cea mai presus de fire, de SUS, prin Duh.
l aceasta o p/ete i o pistrea/a, împreuna cu

Miranezeu* libera voin a celor care s-au nscut,
lullivând cu dragoste adevrat harul druil i
Fpioind pnn împlinirea srguincioasa poruncilor
frumuseea druil prin har i înaintând atât prin

'irea de patimi în Dumnezeire, ca! S-a golit pe
inc Cuvântul Iui Dumne/eu de slava majestn
ne. pentru mântuirea noastr. lacându-Se eu ade-
arat oin.

RKali in cinste cu înfierii, i-a lacul pe oameni.
itau liindc ttu împcat prin sângele Crucii Sate

\frie dtn cer i cele depepmânt* (Col l, 20)i a

»urpat puterile vrjmae care umpleau locul dintre
'i y\ pmnL artând câ, în privina împririi da-
rtinlor dumnezeieti, cealu puterilor cereti i pâ-
nânteli c una, firea omeneasc vestind intru ve-

lie slava lui Dumnezeu împreun cu puterile de
prin una i aceeai voin. Apoi, liindc. dup

împlinirea lucrrii Sale- pentru noi. S-a înl|al la

L'n

cer cu trupul primii, unind prin Sine cerul cu p-
mântul. Prin aceasta. Ie-a unit pe cele sensibile cu
cele inteligibile i a artat firea cea creat ca una,
de la o extremitate la alta a prilor ei, unificat in

ea însi prin virtute i prin cunoaterea primei
Cauze. Astfel, prin toate câte a svârit tainic a

artat, cred, câ raiunea este legtura de unire mire
ecle desprite: iar lipsa raiunii însemneaz dez-
binarea celor unite. Prin aceasta, ne-a îndemnai
s învam s ne însuim raiunea prin fptuire, cas ne unim nu numai cu îngerii prin virtute, ci i
cu Dumne/eu prin cunotin, (Col. 2. 14).

Prtai de via dmmie/elasej ne face dn-
du-Se pe Sine de mâncare, cum numai FI tie i
cei care au primit de la HI o astfel de simire min-
tal, încât prin gustarcu acestei mâncri, s cu-
noasc prin cunotin adevrat c „bun este
Domnul'* {lif. 2, 14-15). Prin aceasta, pe cei care
mnânc îi umple de o calitate dumnezeiasc ce-i

îndumne/eieie, ca Unul Care este în chip vdit i
Se numete „ Pâine a vieii i a puterii'

Firen o readun în ea însi, nu numai în-

Lmcau feându-Se om. i-a pstrat voina nepti-ma i nerzvrtit împotriva firii (ncclinlindu-se
din temelia ei cea dup fire. nici mcar împotriva
celor care L-au rstignit; dimpotriv, alegând mai
bucuros moartea pentru ei. decât via|a, cum arata

i caracterul voluntara! patimii, sporii prin dragos-
tea de oameni a Celui Care a ptimii), ci i întrucât

desfiinat dumnia, pironind pe cruce /apisul
pcatului, pentru care avea firea rzboiul neîmp-
cat cu ea însi. Prin aceasta, i-a chemat pe cei de
departe 51 pe eci de aproape, adic pe cei de sub
lege ?i pe cei din afara legii $i. „suvpâsul peretele
din mijloc ui desprifuni, adic desfiinând legea
pontneihr cu învturile ei. a zidit pe cei doi
intr-un singur om nou, fcândpace i Irnpcân-
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du-ne " prin Sine cu Tutl i întreolaltâ. ca pe unii

care nu mai avem o voin ce se împotrivete rai-

unii firii, ci, precum în privina firii, lot aa i în

privina voinei, rmânem neschimbcini. Iar

firea a lacut-o din nou curata de legea pcatului,

neîngâduind ca Intruparua Sa cea pentru noi s fie

anticipat de plcere. Penini ea zmislirea Lut s-a

fcut In chip minunat, (ar de smân, iar na-
terea, mai presus de lire. Iar stricciune; cci
Dumnezeu. nsendu-Sc din Maic, îi strângea

prin natere legturile fecioriei mai mull decât

firea. i a slobozii de sub domnia legii toat firea

in cei care voiesc s imite moartea Lui de bun
voie. prin omorârea din simire a mdularelor celor

de pe pmânt (Col. 3, 3l. Cuci taina mântuirii se lu-

creaz numai în cei care vor, nu i în cei care rmân
sub stpânirea ce-i robete.

în sfârit, surparea! tiraniei celui ru. care ne
stpânea prin înelciune, o Tace întinzând trupu
biruit în Adam ca arm împotriva lui i biruindu-l

Prin aceasta, a artal impui, înghiit mai înainte del
moarte. înghiind-o pe inghiitoarea moarte *;i slri-

end viaa aceleia (a morii) prin moartea fireasca]

Trupul I ui s-a lacul vicleanului otravâ
t ca pe toi

câi izbutise s-i înghit cât vreme i-a stpân]
prin moarte, s-i verse alur. Iar neamului ome-
nesc acelai trup ii druiete via, împingând ca
pe o frâmtur toat tîrea spre învierea vieii.

Cci, mai ales pentru aceasta, Cuvântul, fiim
Dumnezeu. Se Tace om (cu adevrat strin lucru h
auzire!) i pnmeic de bun voie moartea trupului,

XV. Dumnezeu - Duhul SJant

1, Sinodul din 38 1 începe pârlea a doua a Sim-
bolului de credin cu învtura despre Duhul
Sfânt. Cu aceasta, sinodul, nu numai câ dâ un
rspuns ecumenic tezei lui Macedonie, dup care

Duhul ar fi o creatur, ci >i lormuleaz doctrina

comun despre $ fiina Treime. Sinodul nu folo-

sete termenul dr-u-fîitifu (bomoouslos) pentru a

afirma idcntilalca de fiin dimie Duhul i fatal .?i

Fiul, deoarece acest cuvânt, dei folosit la Niceea
(325). se preta înc la multe confuzii. In schimb,
sinodul adopt formula folosit deja in rugciune
i in cult; „ Cel Care cu Tata! yr cu Fiul est* lot-

premia închinat »7 oiârit '\ Nu exist deci separare

sau confuzie între Duhul i Tulul si Piui. Duhul
aral în Sine pe Tatl $i pe 1 iul, chiar daca nu Se
întrupeaz. Usus este Hristosul - Unsa! anume
prin ungerea Duhului Sfânt (Le. 4, 18-49) Care
viiic de la Tatl.

2. Una din erc/iilc cele mai virulente din se-

colul IV a fost aceea care sus|inea ai Duhul Sfânt

este o creatura, cel mulL o creatur superioar din

landul îngerilor, care a aprut la începutul lumii.

In rspunsul lor, ortodocii au avui în vedere doc-
trina despre Sfânta Treime, afirmând cH Duhul nu
este o creatur a lui Dunuiezeu. ei o Persoan di-

vina distinct, dar identic dup fire i vmn cu
Tatl i cu Fiul. Duhul purcede din Persoana Ta-
lului, nu din Biata divin sau din Fiul în sânul

Treimii, Persoanele nu sunt amestecate, ci comu-
nica >t Se mic Una ctre Alta intr-u comuniune
desvârita. Totul pleac de la Taîâl priu fiul in
Duhul Sfânt, astfel c în Duhul este >i latul si

f tuf Cuvântul lui Dumnezeu descoperii pun Sine
pe iitâl i Se descoper pe Sine prin Duhul, pe
L are-L dâmiete discipolilor Si: „Luafi Duh Sfâ/tt**

(In. 2a 22; 15, 26; 16, 13). Duhul este peste Fiu

în toate manifestrile Acestuia: întrupare. Fpi-

fanic. Schimbare la Fat, înviere iLl, 4. 18).

3. Numele propriu al Duhului este ruah
I

-

,*suflu" în ebraic i sau Pnevnia (spîritus). ..De nu
se va ttue cineva din ap ,y/ Duh. mt \a puteas
intre în împria hu Dumnezeu" (Basiteia lou

Thenu - Regnum Dei - In, 3. 5). t.Et sufl unde
wiefte" (In. 3, 8h de aceea ^unde e Duhul Sfânt

acolo este libertate" (II Cor. 3, 17k lisus îl nu-
mete ..alt Mângâietor** {purne/et. avocat). Duhul
Adevrului (In, 14. 16, 26; l& 26; 16, 7). LiCrezT

este numit ..datator de nar' (Zooptou). care st
la originea creaiei ca principiu •>{ suflu de viaa
iRom. S. 1 D.Lste revelat si lacul cunoscut sub di-

verse forme: apa. ungereu. pecetea tsphragis). ooi
nil. lumina, mâna, degetul, porumbelul, cuvântul,

suflul, atât in timpul fgduinelor, cât si în cel al

împlinirilor. Este focul aruncai de Hristos în noi

„£if am venit s arunc unJocpepmânt i cât uy
vrea S /le aprins chiar acum'* (Le. 12, 49). ,.Pu-
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ren Duhului Slanl esle ca focul in inima omului"

|4 acarie Kgiplcanul, Omilia X-a). Prin Duhul
Ini cretinii suni bolc/ai înlr-un singur trup,

fmând trupul lui liristos(Rom. 12 T 4; I Cor 10,

12, 27) i templul Duhului Sfiim (1 Cor. 3 T 16;

s.2.21),

.Duhul Slant Care S-a manifestat cu putere
\s*x Biserica Apostolic în ziua Ciiicizecimii a

i acelai Duh al lui Dumnezeu Care Se purta

kupn apelor la începutul creaiei (Fac. I). Este

nul i Acelai Duh Care inspir orice impuls

salor al umanitii si Care comunic Kvanghelia

Iristos Cea una la naiuni diverse. în propriile

i limbi (J\A, 2). Exist o noutate radical i o
Hiiinuitate neintreruplâ in lucrarea Duhului Slant

privire la Biseric, umanitatea cea nou" [Orto-

ma i Cultura, p. 1 7X).

4. Mudul de origine i de existena al Duhului

Icierminat de faptul eu Acesta Se arat, iese prin

rcedcic din Tatl Care Ui are fiina de la CI
Bui i Care c principiul celorlalte Persoane

rcimiee {monarhia). Purces din Tall prin Fiul,

fi are ipostasul Lui propriu: H Credem fi in Sfântul
h/lt Domnul ifctorul de via. Care purcede
v/r Tatli Se odihnete in Fiat, impre.un htclii-

ut i slvii cu Tall i cu Hui caftind de aceeai
foiu fhomoousios) i coerent Credem in Duhul
lei din Dumnezeu, Cel drept. Cel conductor, iz-

yrut înelepciunii, al vieiii al sfineniei. El csle

Se numete Dumnezeu impreunâ cu Tatli cu
fiul; nezidit, dexâvârjit. creator, afotsfâpânitor.

t* prelucrtor, atotputernic, nemrginit in putere.

\l <tupânefe întreaga zidire* dar nu este stpânit;

idumnezeiete* dar nu Se îndunmezeiete; de;
ursete, dar nu Se desvârete; împrtete.
ar nu Se împrtete; sfinete, dar nu Se sfin*

r>ri\ mângâietor, deoarece primete rugciunile
\tturor; in toate asemenea Tatlui i Fiului; par-

\s din Tatli dat prin Fiul, este primit de toat
ulirea Zidete prin El însui, dfiin nniversu-

\n, sfinete t ine. Enipostatic, exist in propria

[ut ipostaz, nedesprit t neseparat de Tatl t
fiul, având toate cule are Tatli fiul afar tu
•uiftere l natere* Talâl este necauzal l nemh-

ha, cci nu este din cinew: El /i are existena de
u IStînsuii nici nu are de ta altul ceva dtn ceea
are; ba mai mult. El este iu chip firesc prind-

wd y; cauza modului de existena al tuturor* Fiul

iste din Tatl prin natere. Duhul Sfânt i EI este

in Tall, dar nu prin natere, ci prin purcedere

oi cunoatem c exist deosebire intre natere i

pitrcetlere. dar care este felul deosebirii nu tim
deloc. Naterea Fiului din Tatl i purcederea
Sfântului Duh sunt simultane*

4

(loan DamasehuL
Credina ortodox, i, 8).

„Dunmezeu-Cavântul. Care e din Dumnezeu,
are împreun provenind din Tutât i pe Duhul
Sfânt. ., Duhul acela al Cuvântului e ca o dragoste

negrit a Nsctoruluifa de Cuvântul nscut ut

chip negrit. De Acesta Sefolosetefa de Ns-
ctorul i Cuvântul i Fiul preaiubit, dar ca unul

Care-f are împreun ieit cu Sine din Tatl odih-

nindu-Se în Eh prin unitatea fiinei. De la acest

Cuvânt, Care ne-a grit prut trup, am învat t
nume/e ipostastdui deosebit de Tatl, al Duhului,

precum >/ câ nu este numai ol Tatlui, ci i al

Su. Cci zice; „Duhul Adevrului, Care de la

Tatal purcede
4

* (In. 15, 25). Aceasta, ca s în-

vam câ nu numai Cuvântul, ci }7 Duhul esre de ta

Totali nu nscut, ct purces, dar fiind i al Fiului,

Care-L are de la Tatl, ca Duh al Adevrului al

înelepciunii i al Cuvântului Cci Adesuruf i
înelepciunea sunt cuvântul potrivit al Nscto-
rului, Cuvânt Care Se bucur împreun cu Tatl.

Cel Ce Se bucur de EL dup însi spusa Lui

prm Sntomon. vEu aitt/ost Cel care m-atn bucurat

împreun cu EI>k Nu m-am bucurat, zice. < i m-am
impreun-bucurat Aceasta bucurie dinamic de
veci a Tuiuluii a Fiului este Duhul Sfânt, ca un-

ul ce e comun amândurora in ce privete intre

huinfarea (de aceea Se tnmxte de amândoi la cei

vrednicif dar numai al Tatlui in ce privete exis-

tena, din curepricin numai de la Tall purcede

ca existen" (Grigorie Palarna. Tomul aqhioritic.

36, „Filocalia" voi 7. pp. 445-446).

Iconomiu Duhului Sfânt

5, Exist o legtur inseparabil intre iconuiuia

i misiunea Wului i icononua si misiunea Duhului
Sfânt. De pild. Unul e Unsul. Cellalt este unge-

rea: wDuhul Domnului este petit Mute, cci Dom-
nul ht-a uns

4
' /Tx. 4. 18-19)- lisus esle sfinit ca

Mesia. \{\ întreita Lui slujire: Profet. Arhiereu i
Doiiul prin ungerea Duhului la întrupare (îs. 61.

I; Le. 4, I; Ie/. 37, 1-7). la manifestarea public
(epifanid) a lui lisus ca Mesia, cu ocazia Uotezului

in Iordan. Duhul vine „ca" porumbel din cer peste

Iii (In. \. 32 1. Prin lucrarea Duhului Slanl în Fc-
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cioara Mria. Tata! pregtete venirea i-L dru-
iesc lumii pe Emanuel (Ml. I, 23).

Duhul. Care este activ în croaie i Se arata Ia

începutul lumii ca o mum cure d natere copi-

lului (Fac, 1,28; 2, 7;Ps. 103, 28-31; Iov 33, 4)
;

Care a vorbit prin Prooroci, i-a inspirai pe serninrii

biblici, i-a uns pe preoi i pe regi, Acelai Duh Se

odihnete in Fiul i este trimis în lume de Fiul (In.

15, 26; 16, 13-15) i. aa cum Fiul L-a proslvit pe

Tatl (In. 17, 4), toi aa Fiul va fi proslvit de

Duhul Stm (In. 16, 4) + FM este trimiss comunice

viaa pe care a dâruiUo Fiul (In. 10, 10): „ Duhul
este Cel Cared via; trupul nu folosete la ni-

mic. Cuvintele pe cure vi le-om dat sunt Duh i
viat

4
' (In* 6, 63). El este trimis s dea „mrturie"

despre Fiul, de aceea „nimeni nu poates spun:
Domn este lisui, decât in Duhul Sfânt" (I Cor.

12, 3). FI esle i Duhul Fiului, trimis de Tatl în

inimile noastre ca s confirme eâ suntem „fiii"

Si. strigând Jwi Printe" (Cîal. 4, 6).

6, Planul i lucrarea mântuitoare {iconomin) a

lui Dumne/eu Cel întreit, realizate în Hrislos în

timpul întruprii, sunt complelale de trimiterea si

de revrsarea Duhului peste Apostoli i de aduna-

rea Bisericii la Cinei/ecime. Biserica a devenii

trupul lui Hrislos i templul Duhului Sfânt la

Cinci/ecinie. când lisus. in starea Lui de Domn
(j£jrfttt)j I Iri^tos in plin slawi. rspândete pesu

Aposlolii i ucenicii Si Duhul Su (F-A* 2* 36-3K),

Care sa-i cluzeasc spre lot Adevrul.

Pogorârea Duhului Slant peste Apostoli la

Cincizccime, în limbi ea de foc (limbaj simbolic

pentru a exprima caracterul Iranseendent al eveni-

mentului), esle punctul final din istoria mântuirii,

adic reali/arca definitiv a profeiilor $i lgdu-
intelor mesianice dinainle de întrupare (loil 3. 1-2:

FA. 2. 16-21). cu alte cuvinte. începutul Bisericii

istorice, prin ungerea sacerdotal a unui nou popor

al lui Dumnezeu. Duhul esle „martora!" prin exce-

len al Fiului, garantul c Jertfa Acestuia, singurul

Care iart pcatele i poate salva lumea, a fost pri-

mit de Tatl. Duhul vine i esle primit ca Mângâ-
ietorul Fiului, ea Unul Care însoete Cuvântul.

7, intimul act din iconomia (mântuirii) - re-

vrsarea Duhului Sfânt peste Apostoli >i peste

ucenici în Ierusalim la Cinci/eeime - confirm
(aptul c împcarea omului cu Dumnezeu prin

Jertfa de reintegrare a Fiului constituie o realitate

unic i ireversibil. Nscui de sus, primind arvu-

na Duhului Slant. Apostolii suni martorii lui iisus

prin Care Duhul a venit în lume ii. de aceea, au

puterea > judece lumea (Ml. 19. 28 1 ..Ca prgi

acestui nou popor în Hrislos poate fi îneleasa cea-

ta Sfinilor Apostoli cum au fost din sângele i|

din neamul lui Israel, dar fiindc s-au îmbriai euj

credina in 1 Iristos i i-au pus pe eap ca o coroana

harul Sfântului Duh, s-au luptat eu cei de unj

neam" (Chirii al Alexandriei, Glaftre la faccrel

1V 3. voi. cit., pp. 128-129). De la CincizeeuneJ

avem asigurarea c Dumne/eu nu vrea moartea

pctosului, ci s se întoarc i s fie viu (Ic/ 39
1 1). Duhul este Cel care reamintete aceasta *i|

striga: nAvua, Printe". i pentru c esle Duhnii

înfierii, oricine-L COOtnzîce pe Hrislos Cel rstig-j

nil nu este de la Duhul. Duhul conduce la 1 Iristos]

i-L aduce pe Hrislos, loldeauna pe I Iristos - Un-|

sul Care poart semnele cuielor Cei ce caul Du-

hul lui Dumnezeu i darurile accsluia trebuie s lei

eaute in adunarea (ekklesia) care s-a constituit Ui
Cincizecime prin ungerea Duhului (FA. 8- I i.l

Dumnezeu a ales s lucre/e iu i prin poporul Su I
uns. sacerdotal, care poart pecetea Duhului cal
anim a împriei lui Dumne/eu. Duhul Sfânt I

este libertate, de aceea ia imitative fi-i anlreneaz I

pe oameni s rspund prin credin tui Hrislos. Eli

caul s realizeze ..plintatea trupului" Bisericii. I

recapitularea tuturor în Hrislos. De aici. responsa- 1

bilitalca misionar si profetic a celor „uni-
" (hris- 1

ini», fie prin Ungerea cu Mir. Ile prin Hirotonie, F

(sau punerea mâinilor». Esle de datoria cretinilor

s nu sling Duhul nici în viaa lor, nici în viaa
j

Bisericii ea inslitiuie. nici în lumea ..din afara.

„Nu stingei Duhul" (I Tes- 5. IV) esle mai de-,

grab un avertisment, deoarece Duhul nu poate s
fie stins. Rugciunea proprie Bisericii este: ,. Vino, ]

Dulude Sfânt''

Roadele Cinei/cciinii cuvintele i predica'

Apostolilor, puterea i lucrarea Duhului SlanL ar-

vuna împriei lui Dumnezeu* Biserica cereasc

va fi îmbrâcal de Duhul Sfânt. Cununile creti-

nilor în lumea cealalt sunt ca limbile de foe ale;

Duhului la Cinci/eeime |Macarie Egipteanul.

Omilii duhovniceti, VI. 7),

8. Duhul este i garantul i instrumentul pre*

/enei lui Uristos în istoria i în misiunea Bise-

ricii, fiind Duhul Adevrului (In. 16, 13) llristos

inspir, însufleete i simete Biserica Sa prin

Duhul Slant, prin FI lucreaz în Tainele Bisericii,

preface darurile euharislice în Trupul i in Sângele

Domnului, instituie ircplc de slujire >i harisme.

Prin punerea mâini tur. Apostolii împrteau
Duhul Sfânt (R A. S. 17-18: Evr. 6. 2>. tl CelCare
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1/1 Unul i Acelai Duh Sfânt ai împrit fie-

raia din cei alei dunuile. Cel Cart at druit
ericti Tale cete de multe feluri fi trepte de slu-

r i le-ai aezat in ea, spre a sluji sfintelor i
wc uratelor Tale Taine" [Arhieratican, p. 71 ).

kcetea (sphragis < Ungerii Duhului Stm (II Cor.

22, Efes- 1, 13; 4, 30) constituie un Caracter
cramemnl care nu se terge, de aceea cele Irci

ine: RoIctuI, Mirungerea i Hirotonia nu pol

repetate.
1

9. Dac iconomia ca rscumprare începe de fa

Mâl prin Fiul în Duhul SlUnL mântuirea perso-
' l ca restaurare >i ca sfinenie începe cu Per-

na Duhului Slant, Care vine Cel dintâi in inima
luluL pregtind cale de intrare i Ioc de odihn
lisus nedesprit de TalâL „ Pe Duhul Sfjtt fi

rnium la botez. Dar, fiindc acesta este munit
uhu! lui Dumnezeu t Duhul Fiului, de aceea
un Duhul prinitm iipe latulipe luul" < Mareu
(celui. Despre Bote-* in „Filocalia", voi I, pp.
"7-298), Astfel, spaiul uman devine loc de intl-

Ire a Persoanelor Sfintei i rcimi r lemplul Duhului
int t cci Duhul pregtete acea loc. La Tel,

uhul este Cel Care pune persoana umana in faa
lei persoane, constituind astfel relaii de co-

muniune dup modelul treimie. Persoana nu apare

u propria ei origine, cum a ere/ui Adam care a

t>it s devin el însui originea creaiei. Omul
U este deci o ipostaz autonoma a naturii umane,
i o persoan relaional, care se definete iu faa
lei persoane.

10. Duhul Sfânt este uininluL saeramenlul 11-

icî divine: (l Toici sunt mânai de Duhul lui

mmezeu sunt fii ai lui Dumnezeu" (Rom. 8. 14).

druiete darurile >i binecuvântrile împriei
i Dumnezeu (Gal, 5, 22-25; 6. 8: Rom. 5. 5h
lisus Hrislos ii cheam pe (oii la unire i-i

unâ pe toi în împria Sa prin Duhul Slni:
Odinioar, când Cel Prea înalt S-u pogorât pe
mântt a amestecat limbilei a împrtiat popua-
le tur acum când a împrtit itmbile defoc. El
chemat toate neamurile Iu unire. Sâ slvsm cu a
vpe Duhul cel Prea Sfânt* (Conduc* Dumini-
RusuliilurL Prin urmare, lisus Hrislos rmâne
U/enl $i actual, dup înlarea Sa la cer, in i
un Duhul Sfânt, pe Care II trimite, nu ca In-

mulor al Su, ei ca Cel Care împrtete lumii

nudele împcrii eu Dumnezeu, adic, darurile

Împriei lui Dumnezeu. Duhul Slant face posi-

bila *i reala* aici i acum, prin medierea Sacra-

mental a Bisericii, împria lui Dumnezeu* De

aceea, invocarea Duhul SI ani este indispensabil

pentru actuali/arca întruprii, Patelui, Morii i
învierii lui I Iristos, prin predica si prin Taine,

**Cele WiZUte hucotetede c sunt chipuri t
Umbre ale celor ascunse: Biserica cea vzut, chip

al bisericii inimii, pe pivot, chip ufpreotului ade-
vrat ai harului lui Hristos i aa mai departe.

Dac ttU s-ar desfura în Biserica vzut mai în*

ti citirile, apoi cântrile i toat nmduialu slujbei

bisericeti, nu ar veni (a rând svârirea de ctre
preot a însei Tainei Trupului si Sânge/ui lui Hris-

los. Apoi, chiar dac s-ar împlini tot dreptarul hi-

sericesc, dac nu s-ar svâri Euharistia tainic a
jertfeiprin preot i împrtirea trupului lui Hris-

tos, nu r-ar împlini nici rnduiafa bisericeasc i
ar lipsi i slujirea Tainei. Aas Cugeti l despre
cretinism " (Simeon Melalhistul Parafraz la Ma-
carie Egipteanul, 1 13- „Filocalia", vot 5, p. 361 ),

11. Creterea „omului duhovnicesc**, de/volta-

rea spiritual a celui botezat, se face sub influena
Duhului Sffint fEfcs. 3, 14-21) .//>-. Mngâteto-
rule preabun. Dumnezeule, eti svâritarul Sfin-

telor Taine ale Bisertcti. Prin Tine m-am nscut a
doua oar, m-am înnoit i m-am apropiat de Dum-
nezeu. Prin Tine m-aru pecetluit cu Ungere imp-
rteasc, si/uindu-m de partea lui Dumnezeu,
prin druirea darului Tu Prut Tme m-atn învred'

nicit de masa ceafr de moarte a Tainelor ce/or

juctoare de via,Jcundu-m în chipul lui Hris-

tos i dumnezeu dup dar. Tu ett Lucrtorul preo-
iei; Ajuttorul spre infrânar? al celor însoii; D-
ttorul curfiei celor feciorelnici i Poitafuitorul

ctrepocin al celor ce se întorc Tu, ajut-mi i
mie celui cem prtmejdutesc, sprijinete neputina
mea, cu puterea Ta cea negrit ** (Ghenadie Sco-

lasticul, Rugciune) . 1:1 este factorul activ in „sfin-

irea" umanitii, care mi este altceva dect inlrarcu

Împriei lui Dumnc/eu in islorie, Întreaga spiri-

tualitate st sub semnul chemrii Duhului Slant:

, ( Vino la uok Duhule Sfânt, f-neprtai sfineniei

Tale. luminii cefei neutserate, vieu celei dumne-
zeieti a împrtirii celei cu hun miros" (Canon.
Luni dup RusaliL Penticastar, ed 1 973, pag. 369).

n Vino ctre noi, Sfungâieturule, împlinind a Ta
mângâiere, celor ce cânt dumnezeiete s/ava Ta
cea negrit" (Paveecmia. Luni dup Rusalii.

Penticostar, ed. 1973, p. 352).

12. Duhul Stnnt este fora de coeziune, dai' i
de extindere a Uiserieii (I Cor. 12. 13). Fixal in

Hrislns. piatra din capul unghiului (Efe& 2, 20-21).

Biserica Uiete. se manifest si se exlindc prin
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puterea Duhului Stanl {VJu 2, 1-31; 10. 44-48; I

Tes. I. 5-8). Fr Duhul Sfan. Biserica cslc me-
nit eecului Astfel, cretinii triesc îu Duh $i

umbla dup Duh (Gal. 5. 25). „Acu nu umblm du-

p trup. ci dup Duh" {Rom.8, 4)* Acesta cslc

Duhul libertii* cci sufl unde voiesle, ca vântul;

„ Va rsuna glas de trmbife in tot pmântul vra-

tru* (Lev. 25, 9). Nimeni nu poale s cumpere
sau s dicteze Duhului. Acesta este Duhul rezis-

tentei >i al mrturiei eroice. El d fora martiriului,

lora de a sta împotriva lumii i de a contesta puterile

râului, dar i fora, de coeziune a comunitii, deoa-

rece oile ascult vocea pstorului (In. 20,22-23).

Duhul este Duhul lui llrislos. lisus S-a revoltat

cuntra celor care spuneau c Duhul Sint nu este

peste El si c nu lucreaz, atunci când scotea de-

monii, cu Duhul Slanl (Mc. 3, 22-29). într-adevr,
lisus llristos folosete puterea Duhului Sfânt mai
ales când rstoarn lucrarea demonilor i a duhu-
rilor necurate. Duhul Slanl intervine anume unde
se afl contradicie între ceea ce este „de la Dum-
nezeu" i ceea ce este „de la oameni". De aceea.

pcatele cnnira Duhului Sfânt nu pot s Ile ier-

tate, nici acum, nici în veacul viilor.

13- Confruntare!) dintre istoric $i eternitate,

dintre uman i divin, dintre istoric i randuiala lui

Dumnezeu, se numete în termeni biblici cri/.
judecat {Kri$is> uulicium - 11 Tes. I, 5; 1 Cor. 2,

1 Y lia este descrisa în mod simbolic prin foc, com-
paraie alnt de frecvent iu Slanla Scriptur (I Cor
3-131 i in scrierile cretine din secolele Il-Ill,

Cri/a aceasta are doua aspecte: pe de o parte, ri-

dicarea vlului sau întunericului care acoperea o
situuie. un sistem, o ordine ba?at pe tiranie, pe
nedreptele, pe opresiune: pe de alt parte, dep-
irea acestei contradicii prin revelarea i punerea
in aciune a unor fore noi. Criza nu este o con-

damnare a unui Dumnezeu atotputernic, autoritar.

nici absent a lui Dumnezeu din Istoric, ci o con-
tracarare a unui proces destrucliv prin transcen-

derea acestuia.

In aceste crize. Duhul vine în ajutorul istorici

umane ca s o trag din întuneric la lumin, sa o
sustrag din cltinarea ei de creatur, ca s o ex-

pun luminii venice i s o întreasc pe piatra

care nu se clatin. Cci El a „intemeiar pmântul
i cerul care se vor schimba, dar lemelia lor nu se

va distruge (Ps, 101. 26-27). Istoria este schimb-
toare, tropie; Duhul lui Dumnezeu esle neschim-
btor, alropic, etern,

14. hxpericula penticostal a Duhului care
vorbete diverselor naiuni în propria lor limb a

marcat proHmd Trupul lui Hrislos. Pe msur ci

Evanghelia se rspândea in multe locuri i la multj

popoare, aceast experien fundamental a d<|

venit paradigmaiic pentru Biseric i pentru mî
siunea ei.

Exegeza patristic interpreteaz experiena di

la Cincizecime ca fiind reversul experienei di

Babei. Diversitatea limbilor a fost tataia pcnld
WliUltCa m pentru strdania comun a poporuhu ii

vechiul Babei. In noul Babei, în mod paradoxal
diversitatea a devenit un dar al Duhului i a cod
sLiluil unitatea Trupului lui llristus" {Ortodoxa
jfiCuttura.p. 179).

Recapitulare

• împotriva ereziei lui Mueedonie. semi-ai*iai

care neag divinitatea Duhului, al doilea Sinod
ecumenic (3K1) a adoptai articolul K ..lin Simbolul
de credina: „Cred în Duhul Sfan. Domnul tk

via juctorul". Freziile pnevmatologice din prii

mele secole nu au negat prezena i puterea L)uhu-t

lui. ei deolîinimeo t existena Acestuia, ca ipostasj

propriu, complet i nedesprit de Tatl i de i-'iulf

Prinii Bisericii au precizat mai mullc aspecte al*

pne\malologiei ortodoxe, pornind de la principiul

Sfanului Atanasie de Alexandria, dup care. daca
Duhul este o creatur {ktisma\ atunci nu parti-|

cipm prin HI Ia viaa lui Dumnezeu,
• Prin Duhul Sfiuit, Biserica devine stâlpul i]

temelia adevrului. HI este Cel Care druiete BiJ
sericii, în decursul istoriei, harismelc necesarei

darurile lui Dumnezeu, în mod special darul iubirii

(I Col 13). Mai presus de orice. FI esle Duhul
revelaiilor i al iluminrii, care descoper tainele]

ascunse ale cuvântului lui Dumnezeu iMt. 1 L 25;[

In
L
14, 26; F.A. 22, 17-21 K Sub inlluena Duhului

Stant s-a tcut dezvoltarea teologic a tradiiei
biblice, în subiecte ca; dogma SIînlei Treimi iu|

raport cu monoteismul, misiunea poporului luq
Israel, continuitatea legmântului, misterul mân-
tuirii prin cruce i prin suferin.

• Prin 1*1, Hrislos st de laâ i Se arat, prin cu J
vânt i prin Taine in misiunea >i in lucrarea Bfefil

ncii vzute, fiind Duhul Adevrului (In. 16. 13). F-ll

este si garanlul adopiunii divine a oamenilor (RcimJ

8. 14), Cel Care face posibila mântuirea personal
ca sinergie i îndumnezeire. Esena rscumprrii;
const într-un schimb sinergie; lisus Ilristos ne-a
dat Duhul Su, iar noi l-am dat trupul nostru,

I4S
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Comentariu: Filîoquc

Despre FMnque s-a vorhil i [a capitolul Hri*-

»Rie. Re/umm aici discuiile recente pe aceas-

emâ:
\mbele tradiii, occidentala >i oriental, au ace-

loctrin despre Dumnezeu - Stana Treime,
ire reciprocitatea dintre Fiul i Duhul Stm.
n relaiile interne (Treimea imanent) cat si in

UvilaLca Lor în creaie (Treimea iconomic).
ulmi lui Dumne/eu este Duhul lui Hristos, Care
t oral cti purttorul i Irimillorul Duhului.

Cu toate acestea, s-au conturai doua abordri
bpiKc in ce privete relaia dintre 1 iul i Duhul;
ppadoeiajiâ i augmtmran. Prinii capadocieui
iustin monarhia Tatlui, udic Tatl este -singurul

kpimupiu {arclte}, i/vorul ipighi) i cau/a {etia)

Btiînnczeîrii* i vorbesc de perichoresis (coabi-

t.n. a interdependena \ t reciprocitatea Persoanelorw ine. Grigorie de Nyssa i Grigorie Pa lama spun
Fiul mijlocete i mi cauzeaz purcederea

1
>

'

:

l : 1 li i din Tatl. Folie, patriarhul Constantino-

Oluhri. a propus formula: „Duhul purcede numai
la Tatt\ In ultima vreme, s-uu propus mai

iulie formule: „Duhul purcede de la Tatl Fiu-

puc xiut „Duhul purcede de Iu Tafâl pnn tiuV- in

caz. Rsritul a inui s nu fie compromis
anuitatea fiecrei Persoane i sâ evite tendinele
ftndalitte. Din aceast cauz ortodocii nu accep-

ta conjuncia i care presupune o cauz dubla \\\

pufccdcrea Duhului*

In Apus, Augu^lin a susinutc Fiul ar fi, intr-un

kl cau/a Duhului, le/ care ar compromite mo-
larhia Tatlui. Teologii catolici aral c, de fapt.

1' ilioquc a fost tblosit la începui pentru a alîrma

unitatea consubstanial a Trinitii, anume contra

subordonrii ontologice a Fiului fa de Tatl, idee

susinut de arieni, formula Filioquc ar afirma, in

acelai timp. divinitatea Fiului i relaia dintre Fiul

i Duhul. Ortodocii au îneles-o in sensul c s-ar

renuna la doctrina despre monarhia Tatlui, ps-
trat în Ore/, care declar c Duhul iese. purcede
[efqwrevnmenan > din Tatl,

S-j nun spus c, întrucât Filioque corespunde

unui sistem teologic apusean, ueesla nu poate li

integrat în sistemul teologie rsritean*
Teologia Duhului Stm trebuie <â fie dez-

voltat mai departe in dialogul teologic dintre

ortodoci i catolici.

Comentariu:
Duhul Sfânt * trei moduri de prezen

(Dup Maxim Mrturisitorul, Hîhpuns ctre
Tulasie 1 5, „Filocalia", voi 3, pp. 4849)

„Duhul Sfânt nu e absent din nici o fpturi
mai ales, din cele ce s-au învrednicit de raiune El

o susine In existen pefiecare, întrucât Dumne-
zeu i Duhul tui Dumnezeu Se afl, prin puterea
providvnfiatoare. în toate. i El mic raiunea
natural din fiecare, iar prin aceasta aduce la

cunotina faptelorsvârite greit, împotriva rân-

duielii fini, pe cel în stare* simt, adic pe cel ce
are voina dispus spreprimirea gândurilor drep-
te ale firii Cci se întâmpl s u/hun t dintre
barbarii nomazi muli care duc o via defapte
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bune i resping legile slbatice care stpâneau
odat in ei. Astfel se poate spune in chip general
c in taft este Duhul Sfânt

Intr-un chip deosebit ns& $t fit alt infetes se
afl in toi aceia care triau sub Lege. în ei
susinea Legea si le vestea tainele viitoare, trezind

in ei contiina clcrii poruncitor fi tiina despre
desvârirea viitoare in Hristos, De aceea aflm
i dintre acetia muli care. prsind slujirea

Veche i inclus iit umbre, s-au mutat cu bucurie
spre cea noui tainic*

Dar, pe lans modurile amintite mai sus. Se
mai ajl în alt chip in toi acela care an motenit
prin credina numele cu adevrat dumnezeiesci
tndumnezeitar al lui Hristos, In acetia Se afl nu
numai ca Cel Care-i susine i le mic, prin Pm-
vidcnfâ, raiunea natural, apoi ca Cel Care le

descoper clcarea porunciloripzirea tori ie

vestete desvârirea viitoare cea intru Hrtitos* ci

i ca Cel Care jdfffte in ei înfierea cea dup inu\

druit prin tndtnâ. Darea dttor de înelep-

ciune e numai in aceia, care i-au curit sttflem

i trupulprin deprinderea în împlinirea întocmim
poruncilor Intru acetia petrece ca intru ai Sm
prin cunotina simpli nematerial ce le~o impm
tete. întiprind in mintea lorpreacuratele v/ /jj

gritele înelesuri, care ii ridic la îndumnezeit
Aadar, în chipul cel mai general Se ajlâ ti

tou Întrucât îi susine i îi provideniala pe toim
mic germenii naturali în toi; într-un chip df
osebit Se afl în cei de sub Lege, întrucât lefaf
cunoscut clcarea poruncilor i te Hmpczc
fgduina prevestit a lui Hristos; în sfârit,

lâng chipuri/e amintite. Se mai afl in alt t7rfl

în tai cei care urmeaz lui Ifrîstos, caJuctor t

înfierii. Ca dttor de înelepciune ins nu este ;j|

niciunul din cei amintii inainte în chipgenera
ci numai în cei chibzuii, care s-aufcut vrednii

de slfluirea Lui îndumnezeitoare prinir-o vii

ta dup voia lui Dumnezeu. u

XVL Mântuirea particular a omului Soteriologia II

1. Iconomia (mântuirii) poale s3 fie privit din
dou laturi: din pârlea lui Dumnezeu, adic având
în vedere lot ceea ce iii a lcuL 6cc i va Tace
pentru mântuirea omului - aceasta este opera di*

vina de rscumprare, de restaurare $î de îndrep-
tare a fiinei umane pctoase. Aceasta este taina
înfierii, taina unirii i a împcrii celor desprite
prin jertfa lui lisus. Care a ridicat pcatul lumii (In

l r 29). Privit din partea omului, mântuirea impli-

c rspunsul acestuia la chemarea lui Durane/eu,
adic, convertirea, conlucrarea liber cu harul di-
vin, prin credin personal i prin lapte de iubire

pentru loji. Aceasta este sfinirea, creterea în de-
svârire sau îndumnezeirca. Asllel, se poate vorbi

de versantul rscumprrii generale (aspectul
obiectiv), care se refer la schimbarea cnndiiei
umane prin opera Iui Hristos i de versantul mân-
tuirii personale (aspectul subiectiv). Dar sensul
acestor categurii e explicit: am fost mântuii tn El
i nu de ctre l_lt ca un mijlocitor distant La acest

capitol vom trata aspectul din urm,
2. Chiar de la începutul misiunii Sale publice*

lisus vorhc>tc în mod explicit de aceste aspecte:

nCci u~u trimis Dumnezeu pe FiulSu în lume A
s judece lumea, ci ca s mântuiasc prin El /«
mea" (In, 3. 1 7). Acuzai c intr in casa lui Zahcu)
[isus rspunde: fT Fiul Omului a venit cas caute jf
sâ mântuiasc pe cel pierdut" (Le. 19, 10), lista

este nuniil chiar de samarineni „ Mântuitorul lumiA
(fa. 4, 42). Misiunea apostolic a Bisericii este in-

spirat de aceeai credin: „Dumnezeu voiete a
top oamenii s ±e mântuiasc 4

(I Tiiu. 2 t 4).

3- laina rscumprrii neamului omenesc s-
împlinit prin „jertfii trupului iui lisus Hristos,

dat pentru totdeauna" (Kvr. |fl, 10), 1:1 nu ncJ
mântuit prin plata unei echivalene juridice pf
cruce, ci prin puterea unui subiect divin - llnslo
cel înviat - de a intra in legtur real eu subiectell

umane. întruparea, Pactele, Moartea i învierea Iu]

Hristos - Noul Adam, constituie un fapt unic, irq
petabil. care a schimbat lumea vechiului AdarrL Ci
învierea Lui, ceva radical s-a înlmplal în coudiuJ
i în istoria umanitii, astfel c moartea i rul nu|

mai au putere absolut. Umanitatea care aparini
acum Persoanei Fiului lui Dumnezeu este desti-1

nat glorificrii eterne. Rscumprarea este inss
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luali/al in llccarc loc i timp, apropriat de
kcare persoan i comunitate, iu i prin puterea

uhului Slant. Rscumprarea general, aa-zis

icctivn, are o prelungire in restaurarea particu-

ii i in sfuiuoa subiectiv, prin ungerea cu barul

mnc/ctcsc, acolo unde gâscylc credina liber 91

fagoste exprimata în lapte. Aceasla rcprc/inlâ

prea cu Hristos Cel înviai în însi persoana

k*hului Sfânt, Iar garania acestei treceri -pate -

rarului spre noi esle aceasta: de Ia Cincizecirae

hui la a doua venire (Parasia). Jiristos Cel înviat

t arat i sta de fot prin Duhul Sfan in viaa Ui-

rieii, prin Cuvânt i prin Taine,

4. Dup convorbirea lui lisus cu la nrui bogal

Bprc viaa venic, ucenicii II înlreah: „i cine

Hite s se mântuiasc* ", lisus rspunde: HLa oa-

eui lucrul este cu neputin, Jar nu, h Dumne-
*u Cci ta Dumnezeu toate sunt cu putin " (Mc*

K 27). „Ace/a Care ne-a iubit"
t .EL Carepem-

i FiulSu nu L-a cruat, c i L-a dat mrfiipentru

|l" (Rom. 8, 37, 32), face acum posibila aceast
posibilitate. Mai mult, II însui ii caut i-i a-
BptS pe cei pierdui i risipii. Una din însuirile

i Dumnezeu, pe care profeii Vechiului Tesia-

ent Ic subliniar cu mare insisten* este deler-

marca cu care Iii urmrete ca fiina umun sa

capete via, „Precum este adevrat c Eu sunt

u tot aa este adevrat c Eu nu voiesc moartea

l ataului d capctosuls se intourc de /a

ulea sa i Sâ fie viu" {Itz. 33, II). Profetul Ic-

ciuel reia aceast afirmaie in repetate riinduri:

Cad nu rotesc moartea tclui ce maure, zice

ommlt Dumnezeu: intoarcefi-v fi trii** (iez.

8. 321. Noul Testament revine la aceeai imagine:

unuiezeu este hotrât s opreasc acest mcea-
ism al morii: „Nu este \<rerea Tatlui vostru. Cel

ttt ceruri, ca s piar vreuntd din acetia m/V/"

L 18, 14), Dumnezeu „nu voietes piar etne-

ci toi sa vin la pocin" (II Pt. 3. 9). El

Mele ca mii si se mântuiasc i Tim. 2, 4), Pâs-

nil caut oaia pierdut pân o gsete (Le. 15, 4J,

5, Ce s fac ca s motenesc viaa venic:'
v. 10, 25). Mântuirea este aciunea omului sau a

u» Dumnezeu? lisus Se plaseaz totdeauna pe
v

: mul milei j al iubirii, nu al justificrii legaiiste.

Vmuirea este un dar al lui Dumnezeu peuru care

I « cuvine recunotin i mulumire. Ins acest

i
i nu se poate realiza tar rspunsul, libertatea i

c<i Iuborarea omului, în toate cazurile în care inter*

vine lisus. LI cerc insistent voina liber, credina

personal in autoritatea Sa, p/irea poruncilor >r

iubirea fa| de toi. Dup cum Dumnezeu a conlu-

crat cu omul in opera rscumprtoare a tui lisus

llristos, tot aa omul trebuie s conlucreze cu
Dumnezeu în mântuirea sa personal.

h vanghelii Ic i Nnul Testament pre/înlâ felu-

rile experiene ale mântuirii în care lisus însui
are rolul principal Rspunsul i concursul inter-

locutorilor Si sunt foarte diferite: fariseul Ni-

codim, femeia din Samaria. tuncionarul Zaheu.

tatl celor .,doi Iîi
h

\ A>u cum a Iacul mil cu con-

ductorul sinagogii si cu lîica lui, înviind-o (ML 9,

25), toi aa a miluit-o pe femeia cu scurgere de

sânge, care chelluisc cu doctorii în zadar (Mt. 9,

22) înainte de a-L cunoate pe flristos; si, precum
a vindecat-o pe sluga sutaului, deoarece a crezut

(Mt, 8, 13 h aa a miluit-o pe canaaneane, vmde-

cud-u pe fiica ei (Mt, 15, 2K); ii, precum, t-a în-

viat pe La/ar cel iubit de 1:1 (In. 11, 24). aa l-a

înviai pe (iul unic al srmanei vduve, pentru la-

crimile ci {Le. 7, 15K i precum n-a trecut-o cu
vederea pe Mria, care a uns cu mir picioarele Lui

(In. 12- 2), aa n-a respins-o pe femeia pacioatâ
care l-a splat picioarele Lui cu lacrimi {Le. 7.

3K). i precum l-a chemai pe Pelin i pe lacov

din corabia lor, zicând: ^Urmai-Mi Mfc
M
(Ml, 4,

20

|

t aa l-a chemat i pe Maici, care edea la vam
(Ml. 9, 9). i precum a splat picioarele uceni-

cilor (In, 1 3, 5), aa l-a splat i pe Iuda. netcnd
deosebire. i precum a venii Duhul. Mângâietorul

peste Apostoli (K.A. 2, 4), aa a venii î pesle Cor-

ncliu (I\A. 10. 44), cu încurajare. i precum l-a

asigurat pe Anunia în Damasc despre PaveL zi-

când: rtG3 vas ales imi cste
t%

(F.A. 9, 15), aa l-a

asigurai pe i
;
ilip în Samaria, despre eunucul elio-

piun(KA. 9,27),

6* Lvanghelitii dau adesea ca exemplu oameni

i femei care se afl pe ultima treapt a decderii,

la punctul final al existenei lor. Cazul condam-
natului rstignii pe cruce alturi de lisus. cruia ii

druiete tara condiie i gratuit ceea ce ceruse:

„Pomenete-m, Doamne, când vei veni intru im-

pria Ta
4
* (Le. 23, 42-43). Tocmai in aceste ca-

zuri >i situaii in care iubirea lipsete. lisus a artat

marea Sa iubire de oameni, Iertarea Lui c corn-

parat cu învierea: „Mort era i a inviat. pierdut

era i s-a ajlat" (Le, 15, 32). Orice lucrare a lui

Dumne/cu se compar cu învierea. „Dup cum
Tatl scoal pe cei mori i led viaii tot aa i
Fiuld viaa celui ce voiete** (In. 5, 21 ).
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Tisus a aratul ca Legea veche, chiar daca ar fi

fost respectat în loialitatea ei. nu ar Ii mântuit pe

cineva* Apostolul Pavcl d o mare atenie acestei

concepii, explicând ca lisus î-a rscumprat l

-i pe
cei de sub Lege.

Sinergia

7. Sinergia este rspunsul credinciosului la

chemarea Duhului Sfânt, cooperarea tainic i
libera între harul lui Dumnezeu i voina omului,

Mântuirea este un act sinergie: „Cci nici unfolos
nu vine din lucrarea omului,fr înrâurire de sus.

Dur nici înrâurirea de sus nu vine peste cel care

nu o primete In chip tiher. De amândou avem
trebuin; i de lucrarea dumnezeiasc i de cea

omeneasc" (Petru Dumaschin. învturi du-

hovniceti, 1. în „Filocalia*\ voi. 5, p. 141 (, ca de o

pereche de aripi.

Principiul care pune în micare sinergia este

harul lui Dumnezeu, care nu este un merit, ei se

druiete, e gratuit. t . Acesta nu este de la voi; este

dând lui Dumnezeu** (lifcit. 2. 8). ..Mântuirea fa

sunt Lu" {)>*. 34, 1) uDac n-ar sta aproape cu iu-

birea de oament Hristos, Mântuitorul po[u>rului

Su. i nu S-ar lupta El pentru credincioi, cu
adevrat nu s-ar mântui nici un omt chiar dac ar
ti sfânt", spun marii ascei. ttffum bizui decâtpe
harul de la Tine. când vorbesc de indunmezewc si

de unirea mai presus de fire'*\ Dar Duhul Slânl

nu cucerete eu fora înclinarea voinei omului

..Cci nu nate Duhul o aplecarea toilt ar voiet

ct pe una vottâ o modeleaz pân la Indum-
nezeire" (Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre
Talare. tf). Spiritualitatea rsrilean a pus un ac-

cent deosebit pe acest prim efort al libertii de a

alrage harul Iul Dumnezeu* Care „lupt alturea
de nai, ne întinde mana* ned ajutor jr aproape

c Ua legatpe duman in mâinile noastre; face to-

tul ca s-lputem birui, s câtigm victoria, pen -

tru a pune pe capetele noastre cununa neve-
tejit.,. Dar dac n-ar fi Jucat el (Avraam) mai
intui tot ce depindea de ei nu s-ar fi bucurat de
purtarea de grij a lui Dumnezeu" (Sf. loan Gur
de Aur, Omilii la Facere XL I i. I ).

8- Esena mântuirii particulare este înfierea

dup har. dar aceasta nu este o aciune unilateral

sau impersonal. Dumnezeu ne apropie in actul

morii lui Hristos, dar Hristos ne trage i ne unete

cu Tatl numai dac ne predm liberi Tui, a$a cunj

Bl Indui S-a predat de bun voie pe Cruce. cân(

i -a dat trupul i a vrsat sângele pentru lume. d
s Tac voia Tulului. De aceea, cea dintâi exigent

a mânluirii omului esle aceea de a discerne >i de

alege între cele dou ci care <uau în faa omuluij

tJau cerul ipmântul va martori împotriva \oosi

tr astzi; am pus azi înaintea ta viaa t moartei

binecuvântareai blestemul, de aceea alege viala
ca tu i urmaii tis triasc, iubindpe Domnu
ascultând glasul Lui i alipindu-te de Elt ci
aceasta este viaa ta " (Dcul. 30, 19-2(1».

9* în faa omului sunt dou drumuri: unul

;

vieii i al dreptii i unul al pcatului i al morii!

Unul care duce spre Împria cereasca i uliu
care duec spre pedeapsa YCnic* Cel care mergt
pe unul. nu merge pe cellalt, iar ecl care merge
amândou, nu merge pe nici unul.

Dumnezeu, creându-l pe om liber, de sine <i&4

tâtor, primitor al imbicni binelui i rului, omul
este capabil s se elibereze de situaia de a 11 cod
tra Iui Dumnezeu, ceea ce înseamn conlra tiiitl

sale. pentru a tri dup Dumnezeu prin har. dupflj

lire i chiar mai presus de fire. Aceasta presupun
exercitarea libertii in discernarca i în alegerea

binelui. „Dac voteti s fii desvârit. .. Auzi*hi\

cuvântul acesta, a plecat întristat" {ML 19,21-22

într-adevr, voina uman are o for redutabil

de a re/t sta la chernureu 1: vangheliei, dur Iisus nu|
vrea s o lase în aceast stare: „ Tuturor celor care\

L-au primit, care cred in nume/e Lut. le-a dat pu-

terea s se Jac fii at lui Dumnezeu" (In, 1. 12).

..Aa s alergai, ca s luai". Mântuirea este un

Puste | trecere) continuu, liber i personal, prin M iir-

marea lui Ilnstos", adic lund Crucea Lui. cu
alte cuvinte, actul de predare i de druire ii vieii

umane în mâinile Tatlui, Pastele lui Ilristos im-

plic i jertfa. Profetul Isata L-a vzut lipsit de
chip i de frumusee, ca un iniei spre junghierc

(b.53,7),

10. Pe de o parte. Dumnezeu este tiber in re-

laia Sa cu omul. harul Su nu este supus relaiei,

nu poate deveni posesiunea omului; pe de alia

parte, voina sau puterea naturalii a omului nu e ca-

pabil prin sine s obin harul, dar ca are in sine

aspiraia spre Dumnezeu i e capabil s coopc*

re/e cu harul. „Dumnezeu celor mândri le st im
potriv, iar celor smerii le d har" \\ Pt. 5, 5).

Aici nu esle vorba de a numra luptele hune t-
cute, pcnlru a calcula meritele. Chiar dac harul se
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war cu oslcnelile personale, cauza mântuirii
bijjnc lol iubirea lui Dumnezeu. i, chiar daca nu

i sa transformm credina în fapte, aceasta
i Inscamofl sâ nu continum a abulia cuvaiiluJ

b * uninezeu. l:>ecul cu fapta nu Irehuie s duc
fcecredifi|t A ne certa din cau/a eecului si a ne
Ka pe noi înine câ nu lacem ceea ce trebuie.

Iu constituie parte din iconoinia mântuirii
Bonale [Sfanul Amfitahie* cart 17).

I L Mantuireu presupune exercitarea crmlinuâ

I iei siuergii:

|

» Botezul nu ia de ia noi libertatea winei i
ten iu de a ne hotrîprin noi înine, ci abia el ne
wutete libertatea, ca s nu mai fim stpânii,

ijtsâ mffff* dediamlul De aceea, dup
:. atârn de noi. fies struim de bun voie

\p<*nmciie lut liristas. Stpânul nostru, in Care
. botezai, fi s umblam pe calea celor po-

hcite de FA. fie s ne abatem de la aceast vale
fapt. întorcndu-ne prin faptele rele la potriv-

ml t la vrjmaul nostru, diavolul.

Cei care se supun dup Botez voii celui ru $t

Uinesc cele voite de el se înstrineaz de sfiin-

sân al Botezului, dup casantul lui Davtd (Ps.

4). Cci nu ne schimbm* nici nu ne mutm
firea în care amfast zidii, a fund zidii buni
Pumnezeu (cci Dumnezeu nu afcut rul), i
mânând neschimbai prin firea si prin natura

v amfost zidii t cele ce te alegem i te mim
n socotina de bun voie. pe acelea teifacem.
bune

r fie /v/e " (Simcon Noul Teolog. Capete

:1 ////;/ // in vinuiesc, poate, pe Adam c, lsân-
u cu uurin înduplecat de sjutuitorul cel râu

t

ufeat porunca dumnezeiasc i prin aceast
are ne-a pricinuit nou moartea Dar nu e rot-

1 1/ vrea cineva s guste înainte de cercare dut-

\ buruian aductoare de moarte, i a doris
mutttus dtn ea dup ce a cunoscut din cercare ca
[aductoare de moarte. E mai de ocar acela

. i otrav t-i atrage moartea dup cercare,
ut cel care face ti ptimete aceasta înainte

I

I

care. De aceea fiecare dintre noi e mai de
Ur i mai de osând decât Adam Dar se ia
i poate c na este in faa noastr acel pom t

r^ntnca lui Dumnezeu, care oprete gustarea
pi ei, nu ne este dat nou. Poatec acelpom nu
te tnatntea noastr. Dar porunca lui Dumnezeu
este i acuma in faf i pe cei care ascidt de

i vaieses triasc potrivit c u ea îi dezleag

rtUTAT OE TEOLCXilt: IKIGJVUTICÂ $1 KCUMKNI6Â

ele vina tuturor ptatelor i de blestemul i de
osânda strmoeasc; dar cei care o nesocotesc i
aleg in locul et momeala i sftui celui râu nu pots nu cad din viaa aceea i de la petrecereu in

rai i s nu ajung in gheena focului venic\ cu
care au fost ameninai (Grigurie Paianta. Capete
despre cunoaterea lui Dumnezeu^ 55, în „Filo-
calia", voi. 7,pp. 462-463).

12. Ce sens are „impreuna-lucrare" de vreme
OC in unele exemple biblice, mântuirea - vinde-
carea, nu depinde de aceast conlucrare (fiica ca-
naanencii - Mt 15, 21-28, subalternul sutaalui -

I\c. 7. 2. slbnogul - Mt. 9, 2-6); jG&et Mântu-
itorul, ca sa cread oamenii ca a venit, afcut
Semne de la început, fr vreo impreun-lucrare a
lor, i a tmduit oamenii in dar fgratuii, ca sa ra

împlineasc cuvântul proorocesc: <*Acesta slbi-
ciunile noastre le-a luat i bolile noastre Ie-a pur-
Utt» (îs. 53. 4), Fiind nerspunztori de pat afe/e

tor, oamenii se vindecau prin barul Luit necenm
du-li-se împreun- lucrare, ci numai pzirea de
dup aceea ia curiei primite), precum zice
ttlat te-at fcut sntos, de acums nu nunpc
tuleti, ca s nu peti ceva i mai rm> (In. 5,

I 4). Dar i loan zice despre El: filat Xfudul lui

Dumnezeu. Cel Ce ridic pcatele lumii» )ln. 1,

29). la aminte la ce spun *utle lumii întregi <> To-
tui cei care nu L-au primit n-au dobândit vinde
care, ci cu ei s~a împlinit cu vântul: «Iar dac ne-

credinciosul se desparte, s se despart» (1 Cor. 7.

1 5 ), tar c Apostolilor ie-a dat puteres vindece

j s ierte pcate/e celor care conlucreaz prin
rugciunea !or

4 s te încredineze însui lacov
care a primit aceast putere Cci el zice «Mult
poate rugciunea dreptului fcut lucrâtoaren
(lac. 5. 1 6), Cci rugciunea Apostolilori a ce
lurlaifi sfini e o rugciune lucrtoare. Dar cu a
Mântuitorului nu se întâmpl la fel Ci câi L-au
primit pe El s-au mântuit i t-au vindecat Iar cei

care nu L-au primit, s-au pierdut"
i Varsamifie i

loan. Scrieri duhovniceti, p. 388),

Mântuirea din har sau dup ftpte? „Dumnezeu
pe cel care voiete i/milaiete ji pe care wiete ii

învârtoeaz" (Rom. 9, 18). Deci
T cine va sta în

faa Lui sau împotriva voii Tui? t.Cct, uneori.

Dumnezeu druiete în dar: alteori cerefaptele i
curia vieii i apoi druiete. Dar uneori, tuci

dupfapte tiu druiete curia atei, ct o pstrea
zâ cas o druiasc in patria ei. Aceasta aflm c
oface i cu ceea ce e mai prejos de aceasta, cu
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iertarea pcatelor. Cci iat m Botez o druiete
iu ilar i nu cere nicidecum altceva decât credina.

Dar în pocina pentru pcate de dup Botez nu

druiete in dan ci cere osteneli i necazuri fi în-

tristri ji strpungeri ii lacrimii plâns, vreme in-

deltmgat. i. apoi, iart. Tâlharului i~a iertat in

dari t-afgduit i împria cerurilor prin sin-

gura mrturisire cu cuvântul, pe cruce. i de la

pctoasa, iari, a cerut credin i lacrimi. Dar
de ta mucenicii mrturisiton, împreun cu ere

dtna inimii lor, cerea i necuzuri
t
chinuri, str-

punqeri, pedepse i moarte de multefeluri. " (Isaac

Sinii Epistola l\\ în „Fitoealia" voi. 10, p. 513).

Concluzia; „S nu ztet c Dumnezeu poates ne
druiasc curia sufletului ijr lucrarea po-

runcilor, numai prin har Acestejudeci sunt ale

Domnului t nu ne înva Biserica s întrebm
unele <ra acestea \

13. în aceast lucrare sinergîc nu se poate

msura pârlea harului i pârlea libertii, Credin-

ciosul se In/U» pe rugciunea i pe Tainele Bise-

ricii, lâcând lolul dependent de voia lui Dumnezeu*

Credinciosul poale spune ca nimic im are Iar i în

afar de iubirea lui Dumnezeu. De aceea, oal
viaa lui c o ascultare, o rugciune \ Ml 21, 21-22),

mai bine zis. o datorie: ..Aa t voi. când vei face

toate cele poruncite vou. s zicei: suntem slugi

netrebnice, pentru c am fcut ceea ce eram da-

tori uifacem' (Le. 17
t 10). Ilarul este al lui Dum-

nezeu; el este germenele mântuirii; ,. Cci dem va

zidi Domnul casa, in zadar se vor osteni ce* ce o

zidesc" (Ps> 126, 1). llaiul nu vine îns peste cel

care nu-I primete îti chip liber, de aceea Dumne-
zeu nu cere niraie în schimb, decât ca omul s
primeasc binefacerile Sale: „De voieti tu

1 '

(Ml.

19. 21). De aceea, ..credincios este nu cel ce so-

cotete c Dumnezeu poate toate, ci cel ce crede

c va primi toate" (loan Sinaitul, Scara XXVilll.

14. Prin urmare, fiecare primete mântuirea

dup iconontia divin, prin har i dup dreptate.

prin voina umului. Dup milostivirea divin.

pcnlru câ este darul lui Dumnezeu: tt
Indreptându-ne

in dar prin harul Lui "
iRom. 3, 24). Harul sed Iu

începutul credinei» nu ca merit al eforturilor,

deoarece nimeni nu esie (ar de pcat, acesta fiind

înrdcinat în suflet iPs.18, 13); dup dreptate.

deoarece Dumnezeu d hanii Su ca rspuns al

rugciunii $i ca laud a conlucrrii prin voina
liber. HI nu face nedreptate cu danirile Sale (Ml.

20, 13). Fiecruia u spune cu drepiale: .Ja ce este

al tu i pleac" iMt. 20, 14). Dac cei care

mfintlticsc sunt puini (Ml. 20, 14-16). aceasta ed

din cauza neascultrii. împria cerurilor se ia

efort si sirâduin (Ml. 1 1, 30). Ha nu se d nici

sila. nici prin tragere la sori, nici prin indulgent

unui judector capricios.

15. Exigentele mântuirii personale sunt: cr\

dina i faptele bune: „Adevrat griesc vota

dac vei avea credina i nu v vei indai, vi

face nu numai ce s-qfcut cu smochinul acesta,

i muntelui acestuia de vei zice: «Ridic-te

arunc-te in mare*, w fi aa §i toate câte v*

cere ru
t
qându-v cu credin, vei primi {Mt. 21

21-221* într-adevr, credina st la temelia evlavii

cretine: este ua prin care Hristos vine în iul

calea de înaintare spre tainele tui Dumnezeu. Nil

scopul lui Dumnezeu, din creaie, nici harul duri

ne/eiesc. ascuns în cuvântul Scripturii, nici pn

/ena lui Hristos în Tainele Bisericii, nu pot (t dd
copenlc Iar credin.

a) Credina începe prin ascultarea imediat
cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce presupune o at|

ludine de smerenie i un efort al voinei de a nu

mai conduce de sine, ci de a se lsa purtat

voia lui Dumnezeu (IV 72, 23). chiar dac inii

nu vrea (ML 12. 12; Le. 13. 24). Cci cuvânt

care pleac de la Dumnezeu arc o calitate unic:

dal ce este adresai nu revine fr rezultat. Iar
vindece slbiciunea libertii, fr ca aceasta i

fac voia Celui Care L-a trimis (Is. 55, 10-1
1[

Semnul credinei CsU însui faptul c omul devinj

liber s fac voia lui Dumnezeu, Credina este tot

mai ti atitudine de fidelitate total fa de cuvânty

lui Dumnezeu, care se exprim în iubire i ca

bire Os. 6, 6). Cretinul crede în Dumnezeu nu du

frica, nici de (taina de pedepse, nici din tnicrcst

pentru rsplat, ci din cauza iubirii Lui, a Cel»

Cure l-u iubit cel dintâi* Adevrata credin est

aceea care vine din cauza iubirii Sale i care

manifest inb'-o simire luntric a prezenei Sal^

Cunvertirea cretinului începe prin ascultare

i prin acceptarea liber a cuvântului Iui Dumnt
zeu prin credina personal» dar ea esie plinit

pecetluit in faina Botezului. în comunitalca

sericii. Taina Botezului arc o importan cruciali

deoarece, o dat cu intrarea harului lui Dumnezei
arc loc ii u înviorate a capacitilor slbite ale si

iletului de a deosebi binele de râu, de a face fap(

hune. înainte de Botez, omul triete într-o duplj

citale, eslc liber ^i neliber, ui el conlocuiesc îi
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tainul Iui Dumnc/cu i duhul lumii, încât ci pro-

bee dou feluri de roade. Hanii Botezului inscani-

icirea diti aceasta duplicitate, credinciosul de*

hund dintr-odat i pentru lutdcauna liber.

b) Cel mui marc dar al Dote/ului cslc libertatea

«ritului, capacitatea de a se domina, de a iei

in autoidolatric. Din acest moment, sinergia este

IgibilS, iar credina se transforma în expericn-

eunlient, în practicarea virtuilor, a faptelor

inie. Roadele harului se manifesta in msura în

ii ; credinciosul se angajeaz liber în împlinirea

Muncilor divine. De aceea* înfptuirea, punerea

.practic a credinei, nu este ceva accidental sau

Diferent Faptul acesta reiese cu prisosin din

>n(ini.ilul i din sensul Fericirilor, care reprezint

h de expenere a harului. împlinind voia iui Dum-
t/eu. Prinii Bisericii au exprimai acest raport

tre har. credina i întîipluirc. într-o dubl udo-
|A. (ara Duhul Sfan, nimnui nu-i este cu putin
îneleag i s Iaca voia lui Dumnezeu: darurile

rului se fac vzute numai celor care au lacul

tpcricnlâ harului prin practicarea poruncilor i
rin virtui: cel care nu a tcut aceasta experien.

li poale s îneleag ce este harul Simeon Mcla-

fastul. Parafraz, pp. 97-98).

16. Cea dintâi expunere asupra disciplinei

retine. Didahia, vorbete de cele dou ci: „Sunt
oua ci: una a viefsi $i alta a morii i este marc
eosebire intre cele dou ci" (1,1), „Fiecare st
mijlocii acestordou ci: adic a dreptii i a

ficatului, i-i alegepe care o vrea ipe aceasta
wainteax" (Petre Dumascliin, învturi duhov-

hvjn. ,,[
;

i local ia", voi, 5. pp. 8-34>. De unde.
;spoMsabilitatea personal, direct» a fiecruia

întru orientarea vieii sale: „Fiecare va da. fra-

><tcoteal de sine lui Dumnezeu" (Rom, 14.

[2) , t Fiecare, fie rob. fie liber\ va primi rsplata
la Dumnezeu, dup binee pe care f-a Jacul

P*

Ies. 6,8).

17. Morala cretin, numit în Scrierile apos-

lice Calea (FA 9, 2; 16, 1-18, 25-26) i Calea
:ii i Didahia I, 1-27), iar în literatura patristic

tvlavie - cvsevia (Vasile cel Marc. Despre Duhul
l*'fri{ 1, 2). se refer Io concretizarea Evangheliei

iu la manifestarea credinei hi experiene mistice,

fapte i in virtui, în viaa personal i social a

regimului. Un nil nume al moralei este disciplina

rrrtin, deoarece presupune împlinirea voii lui

)uinnezeiii urmarea lui Ilristos prin practicarea

muncilor evanghelice» O form mai intensa a

moralei cretine este spiritualitatea, care const în

experiena ascetic i mistic. Dac ortodocii

vorbesc de Hristos în noi, protestanii prefer
Hmtos peutru noi r cu înelesul c justificarea

prin credin este forensicâ, declaratoric, din cau/u

ispirii vicariate, de substituire, a lui lisus Hristos.

Pe de o parte, rscumprare prin participare, pe de

alta parte, justificare prin imputare.

Tema principal a moralei cretine este aceas-

ta: viaa moral i social a cretinului arc conse-

cine pentru mântuirea sa personal i a semenilor

si: f
..Vu tot cel ee-,lfî zice. Doanme, Doamne, va

inua in împria cerurilor, ci cel ce face wia
Tatlui Xfeu Celui din ceruri" (Ml 7, 21). Desi-

gur, omul poate s ajung, prin efortul natural, la o
ascez perfect, dar Iar har i libertate el nu are

simirea: „ Cei ce se îndumnezeiesc nu se fac nu-
mai mai huni dupfire, ci primesc lucrarea dunt-

nezeieasc sau pe însui Duhul Sfânt
u
(Grigorie

Palama, Despre împrtirea dumnezeiasc* 3).

Asemnarea cu Dumnezeu*
Indumitczeirca (Theosis)

18. Contribuia cea mai important a teologiei

ortodoxe const în aceea de a compara asem-
narea cu Dumnc/cu, despre care vorbete Face-

rea, cu îndumnezeirea Fiina uman creat dup
chipul lui Dumnezeu, dup cderea lui Adam din

roi, prin neascultare, n-a pierdut acest chip. dei nu
mai cunoate valoarea acestuia, în schimb, a pier-

dut asemnarea cu Dumnezeu, (Grigorie Palama,
Capete despre cunoaterea tui Dumnezeu. 39). Cu
întruparea lui lisus Ilristos. omul este rechemai

s Iac acest parcurs de la chip la asemnare, nu în

sens de devenire i de imitare natural, ci în sens

de împrtire de slava lui Dumne/eu. o schim-
bare la fa dup exemplul lui lisus, pân ce Hris-

tos. Arhetipul (Efes. 4. 13) pune forma Sa pe chi-

pul uman (Gal. 4. 14), Cretinul arc, atunci, o
identitate nou. devine o fptur nou (11 Cor. 5,

17). revine ta „frumuseea originar
4

' (kalosi.

MV voi da inim nou $i duh nou v wi da:
voi lua din trupul vostru inima cea de piatra jr v
wi da inim de carne* Pune-wi în turand vostru

Duhul Meu" (Ie/. 36, 26-27; 37. 14). adevrat,
adevrat, zic fiet de nu se va nate cineva din ap
i din duh nu va putea s intre în împria iui

Dumnezeu" (In. 3, 5). Aceasta este Bote/ul cu
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Duhul, imbrâcarea în Hrislus, adic, simirea con-

>tientii. real, total a pre/enici Duhului în sufletul

cretinului* ..Duhnis nu-i stingei" (1 Tcs* 5, I9) +

Harul a intrat in noi de la Botez, ca o înnoire i ca

o tresrire a simurilor spirituale:

, f Deci Ilnstos exist. Dar ce esie El? Dumne-
aei* adevrat i om ca adevrat desvârit. Care
S-ufavut om sau ceea ce au era mai înainte, cas
fac pe om dumnezeu, ceea ce niciodat n-a fost

Cfl atare, ne-a îndumnezeit i ne îndumnezeiete

pe noi prin Dumnezeirea Sa i nu numai prin

trupul Su, cci acesta nu este desprit Ia amin-

te deci t rspunde-mi cu înelegere Ia întrebare

(Intel. Sirali 5, 1 2). Daca cei botezai L au imbr-

cat pe //r/yfuv (GaL 3, 27), cine este Cel cu Care

s-au îmbrcat? Dumnezeu. Deci, cei care La îm-

brcat pe Dumnezeu mi ia catutafte cu înelege-

rea i nu w vedea ce a îmbrcat? Numai morii

când sunt îmbrcai nu simt. fim tem c cei care

spun aceasta sunt CU adevrat morii gni. " ( Sî-

meon Noul Teolog. Cuvântare moral, V\ în „Fi-

localia*\voL 6 T pp. 185-186).

19. Icxte clasice despre asemnare ca în-

dumnezeire nc-au lsal îndeosebi Grigorie de

Nyssa, Maxim Muixuiisitonih Stmeon Noul Te©*

log, Grigorie Palaraa. Sensul mdunmewirii, care

se înlemeia/ pe doctrina despre distincia dintre

supraesena Dumnezeirii sau a fiinei lui Dumne-
zeu $i energiile eierne i necreate existente in

Dumnezeu, a fost revelai în teologia eontemporun
de Printele Dumitru Stniloac < Teologia dogma
tic ortodox, voi- 2, pp. 303-364: Spiritualitatea

ortodox, pp. 254-319).

Pentru Grigorie de Nyssa. dinamica Indum-

nezeirii se compar cu epecla/a. o întindere con-

tinu, in timp i dincolo de timp. de la nedes-
vârire la desvârire, o înlare permanenta pe

muntele schimbrii la fa - Tabor. Pentru Maxim
Mrturisitorul, îndumne/eirca csle proporional

eu ehenoza lui Dumnezeu în întruparea Sa: omul

se aseamn atât de mult cu Dumnezeu, pe cât

Dumnezeu S-a identificai cu omul. Pentru Simeon
Noul Teolog, imprtairea- participarea are un ca-

racter profund personal ri contient* Mântuirea nu
înseamn a cunoate eevu despre Dumnezeu, ci

;i-L avea in sine pe Dumnezeu. Cunotina proprie

a adevrului (gnu/a teologic) este anume simirea

harului Duhului Sfan, primirea prin împrtire
personal a luminii dumnezeieti, care tace eu

puliu si conduce la vederea t la comuniunea cu

Cel Care cslc prin lire înelepciunea iposlu/ialS

fal de aceast cunotin conlienl, sinergiefl

celelalte cunotine sunt doar inlcrprctri de seni

suri t exprimri ale acestei experiene, comunii
earea mai departe a ceea ec s-a primit.

Pentru Grigorie Palama, theosis înseamn
unire prin participare (mctotisiai, unire nu dup!
esena divin, ci dup energiile divine necreatq

Toi Prinii Bisericii spun c aceasta este taina]

nusierul iconoraiei: Dumnezeu Se face om, penti

ca omul sâ-L vad pe Dumnezeu. Cci Adani

fbtft creai de Dumnezeu anume ca sâ-L vad pe E
20. I heosis este ilustrat în experiena c-

lugrilor care practicau metoda isiiiastâ, adi< S]

coborârea mintii in inim, având rugciunea ei

element de unificare, dar originea ei se afl in exJ

perienla Apostolilor pe Tabor. care au vzut slava

lui lisus Hrisios ea lumin. Aceast lumin nd
este fiina lui Dumnezeu, cci fiina este inaccel

sihilâ si neîmprtibil Nici înger creat nu cslcaj

Ce esie aceasta? Iudeii au numii-o man (le. Ifl
14). Apostolii $i Sfinii au lacul experiena aceste;»

ca „slava fdo\at gloria/ firii", ca „Slava Mira", dJ
care vorbete lisus Hristos (In. 17^ 24; 17- 5

fc

stflueirea lui Dumnezeu, prezenta si munifcslurcJI

lui Dumnc/cu in sufletele si in Irupurile celor eu{

rai. ca arvun tainic a slavei venice. Aadar, c

vorba de \ederea nu a lini dumnezeieti, ci a sla-|

vei Uru: „A dat i firii omeneti slava Dtmmezeirim

dar nu firea Altceva este natura Ini Dumnezeu s
altceva este slava lui Dumnezeu, det sunt ne-|

desprite intre ele" (Cîrigorie Palama, Dcsprt

Sfânta Lumina, 15). Accasla este slava în care ne

II primim si îl vedem, propnu-zis, pe Dumnczt
Vederea aceasta nu este nici sensibila, nici inteli

gibil in sensul propriu, dei se numete, meia-1

foric
r
ctmoti'if*

Recapitulare

• ..De nu se va nate cineva de sust nu v
putea s vad împria lui Dumnezeu" (7n, l
3). De ce? Pentru c mântuirea nu este o tJustifl\

care" juridic a pctosului, în ochii lui Dumne-
zeu Cel drept, ci transformare a omului prin un-

gerea cu hanii Duhului Stant Care nu e din lumea

aceasta. Dac mântuirea este nulul milei si al iu-

birii lui Dumnezeu, care sed gratuit i Iar merite

personale, ee-i mai rmâne omului eu care s se
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isullcc i s se mândreasc? Cretinul se corn-

îrtâ ca i când nu face nimic pentru mântuirea

i. dar c totdeauna contient ca e responsabil de

|au a, urmând pe calea lui Hrislos.

• Într-adevr, istoria Iui Hsus din Na/arel
Istiguil si învial nu este o istorie i/olal, ^ >Iiu irâ

ire uu ne privete, lia trebuie s6 devin istoria

icui vrea s-i schimbe via(â unetniioi» i si s o
Iscumpcre de sub tirania pcatului $i-a mortn

f, de Ia Cinci/ccime la Parusie. lisus Unstos Se
MLI ^i st de faa prin Duhul Sfânt* în viaa liise-

Jcii, prin Cuvânt i prin Taine. Cuvântul este lot-

una prc/cnl i activ: „fat, stau lau i bat"

(poc, 3. 20)* Dumne/eu încearc, aslfel. liberia-

?d omului, ca >u diferenieze crcdin|a de neere-

Ina Cum Cuvântul nu este inert, 1:1 produce roa-

te \colo unde gsete credin. Dumnezeu mira.

U face din credina personal o condiie a Unic-
ului si a Tainelor, mijloace care, dup voina lui

pisios, transmit, efectiv, viata, puterea i iertarea

i Dumnezeu. Credinciosul este, asllel, chemai
fie , jmpreuu-lucrâtoi'* cu harul divin. i acesta

taie sinergia: dorina de a introduce harul lui

nimne/cu in situuii personale i sociale, de a

fiinslorma credina in fapte i în roade. Desigur,

calinul nu e dfisSvjffîl in aceasta viaa, nici liber.

cu totuL de pcat. LI are, totui, libertatea de dis-

cernmânt i de alegere. 1:1 poale eua in rec-
tigarea acestei sinergii.

• Cum harul divin nu este din lumea aceasta,

cretinul, dup ce a dobândit libertatea deplina,

sste antrenai spre înlimile transfigurrii, care se

numete indunmeieire tndunmefeirea înseamn
a sfini continuu locul i Nmpul. ca, astfel, s fie

„precum in cer aa i pe pâmânt*\ O nota speci-

fic a spiritualitii ortodoxe esic asec/a. adic,
pe de o parle. împotrivirea deliberat fa de stihi-

ile acestei lumi. refuzul de a fi „din lume
14
, iar, pe

de alt parte, creterea nemsurat în har, ascensi-

unea spiritual infiniii. Darurile harului divin se

practica i se înmiii |esc prin smerenie i prin vir-

Iui. semnele convertirii (metanota. pocnitorii ia

Lc. 15, 7; KA. 1.1, 24: II Cor 7. 9; Evr. 6, I; II

"fim, 2. 25 1: „Facei road care arata pocina
mostr* (Ml 3,8).

•
, t iubete- i pe pctoi, dar urte pcatele

A "". ( fl s te asemeni cu Hristox* Care mt Se mânia
împotriva pctoilor ci Se rugu tenlnt el. Nu-t
dispreul pentru greelile lar< cas nufii ispititi fu

de ele Toi suntem vinovai, toi avem nevivedepo-
comlo. cci nu când svârim pcatul suntem p-
ctos* * v ( asul nu-Iunimpe el i nu ne calm de el

l

\
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Comentariu: Despre opeetn/

Slanlul (.rrigoric de Nyssa (în Viaa lot Xfoise

mi Tratai d& desvârire in virtute) vorbete de&-

c upectayâ, potrivit creia sufletul, fiind atras de
Uunnc/eu, cslc inlr-o conlinu micare ascen-

:nlâ spre treptele superioare ale pleuitudinii haru-

lui. Urcuul acesta („anabasis") este clanul Ctre
Dumnezeu, pe care. dup Dionisie Areopagilul,

crosul divin îl imprim ea un element dinamic în

fiina omului. El presupune o continu eliberare de

patimi („katharsis**), o cretere spirituala spre

vârsta lui Ilrislos (Efes. 4, I3V Simbolul cpccta/ci

este Mnisc, care
t
.nu se oprete deloc in urcuul
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su, nici nu-ifixeaz limite la micarea sa cum*
înlimi. cit o dat ce apus pictorulpe scar, el nu
înceteaz i/e a urca treptele acesteia i continus
se ridice, deoarece orice treaptpe care o urcd
totdeauna, înaintând, spre una tuperioar " (Gri-

gorie de Nyssa- Viaa lui Moise* col. PSB 29, Bu-
cureti, 1982, p. 91),

Epcclfiza înseamn progres fa virtute i în

m hune. deoarece cretinul nu Irebuie s renune
niciodat la ceea ce a dobândii* ci trebuie s con-

tinue ceea ce a început: „Ducei pân Iu capul lup-

ta" (II Cor, fctt). în spiritul Tradiiei rsritene

urmarea lui Hristos cslc concomitenta cu dezv!
luirca lui Hristos, cu manifestarea Lui de la forma

chenolic la Turma laborie, prin împrtirea eU

Duhul SfânL Tocmai de aceea, cretinul este sti<

mulul, in acest urcu in desvârire, h lind I

mai sus: .Jtvnifi la darurile cele moi bune"

Cur 12, 31). Stingerea elanului ctre Dumnezeii
înseamn, în acelai timp, o reducere a energiiloi

persoanei umane.

XVIL Doctrina despre Biseric. Eclezlologia

1. Credina în Biseric cslc nedesprita de
credina în Duhul Slanl, deoarece Duhul a Ibst dat

Apostolilor la Cincizecime anume sil zideasc
,, Trupul lui Hristos " în istorie, adugându-i ta co-

munilalca din Ierusalim pe cei care vor erede i se

vor boteza în numele Iui tisus Hristos. luate Per-

soanele treimii sunt active in vma Uisericii:

„Aceast cas Tatl a zidit-o, iul a tntrit-o.

Duhul Sfânt a innoiho*\

Biserica este opera Sfintei Treimi. Biserica are

ca sursa i ca parabola însi comuniunea Sfintei

Treimi: .. Pentru ca tai s fie una; aa cum Tu.

Printe, eti intru Mine si Eu intru Tine, tot astfel,

fi ei s fie una intru Noi, pentru ca lumea s
cread c Tu M-u\i trimis "(In, 17. 21). Din punct

de vedere istoric, întreaga oper a lui Hristos, cu-

viniclc i faptele Lui se rsfrâng asupra Bisericii,

ca asupra propriului Su trup: ..Care cu revr-

sarea preiosului Tu sânge at întemeiat Biserica,

iar cu moartea la ai ridicat-o, cu învierea ai

svârit-o, cu înlarea ai hinecuvântut-o i cu
pogorârea Sfântului Duh ai sfinit-a i ai lit-o

"

(Rugciune Iu punerea de temeiie a Bisericii, in

Molitfetmc* ed. 1976, pp. 495-496).

2. lixihta credina c Biserica voit i instituita

de Hristos la Cincizecime. ca s arate i s comu-
nice viaa lui Dumnezeu* a fost prefigurat chiar

de Ia creaie i pregtita sub Vechiul Legmânt Ka
se afl în scopul (iconomia) pe care Tatl îl tine

ascuns cu privire la destinul crea|ici: „Aa cum
voina tui Dumnezeu este un act i care se numete
lume, tot aa intenia este mântuirea oamenilor, i
ea se numete Biseric'

1

(Clement de Alexandria.

Pedagogul I, 6),

3. Termenul ckklcsht (de la ek-kalein — d
chema, a convoca* a aduna) înseamn ghia s

naxis - sfânta adunare (Maxim Mrturisitorul!

poporului i uruii c Dumnezeu este Cel Carc-i

„convoac " pe cei care-1 aparin, ca s intre în-

tr-un nou legmânt i inu-o nou comuniune cu

El. ..Credincios este Dumnezeu prin Care ai fost

chemai la comuniune (koinonia) cu Fiul Su\
iistis Hristos, Domnul nostru (I Cor. 1, 9).L de
fapt. ckklesia in Noul Testament apare sub forma
comunitilor „conwcate' in numele lui Mristus:

..Biserica ha Dumnezeu teUdesia tou Theou- ecA

ctesto Deif. care este in Corint, ce/or sfini iume
BSUS Hristos, chemai s fie sfini împreun cd
toi cei care cheam numele Domnului nostru

rtsus Hristos in tot toc.td„ " (I Cor. 1,2). Cel dinJ

ti nume al comunitii cretine este „Biserica lut

Dumnezeu" (ekklesia tou Theou - I Cor* 15. 9;

Gal. h 13). Biserica este concretizarea istoric a
ceea ce Apostolul Pavel numete „chemarea de sus\

a lui Dumnezeu intru Hristos hsus
A
' (Filip.3. 14).i

4. Printre evenimentele revelatoare i faptele

rscumprtoare din misiunea întreit a lui hsus

(profetica, sacerdotal, împrteasc) predicareal

Evangheliei, venirea împriei tgduite de pren

fei, constituirea grupului celor doisprezece Apos-

toii (trimii), jertfa de hun voie adus de lisus

Tatlui pentru pcatele lumii constituie naterea de
sus a Bisericii. Anticipata în Paulele i în institui-

rea Euharistiei la ultima cin cu Apostolii, aduce-

rea de Sine pentru noi ca jcrllâ Tatlui se rea-

lizeaz pe Cruce. Din coasta lui listts, pe Cruce,

s-a nscut Uiserica, spun Prinii Bisericii, „Aa
cum Eva s-a format din coasta lui Adam, adormit*
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|
tot aa Btsehca s-a nscut din inima strpuns q
lui Hristos pe Cruce" (Sfanul Ambrozie), în

}
'-j]c. in moartea si în Învierea Sa, lisus este

.piatra din cupid unghiului' (Lfcs. 2, 20): „Aces-

ta este piatra din capul unghiului. Iar unghiul este

Wnerica, câcit precumface prin sine legtura din-

Ure dou ziduri, /a fel Biserica lui Dumnezeuface
wnirea u dou popoare, a celui dintre neamuri i a
«ciut dintre iudei. $i aceast ttntre li are ca leg-
UurpeHrislos" (Maxim Mrturisitorul, Rspun-
\sttn ctre Taiasie. 48, „Filocalia", voi- 2, p. 169).

Mutaiile penticostale,

modificrile cclezinlc orizontale

5. Pe Cruce i in înviere, Biserica este nu nu-

ii rscumprata, restaurata in comuniune cu

imne/eu, dar devine prta la învierea Lui, Mi-

meu Lui continu dup înviere. Dup ce a inau-

rdi împria lui Dumnezeu, lisus Se arat i
uite Duhul Siant la Cinci/ccime, ca s Iac din

seric trupul Su i templul Duhului Slant. lia

,.*e a celor siluit in HriKtos, mdularele lui llris-

|iw # dar i a celor chemau sa fie sfini piin împr-
ire cu Duhul Sfan. Ha va li împlinit iu slava

ralui ca adunurv u tuturor celor rscumprai de
> pmânt din luate naiunile, „prgâ tui Dumne-
u t Mielului" (Apoc. 14. 4). Biserica va lî elo-

itcat ca ptirga stan a neamurilor.

6, lconomia Fiului - întrupare, Pate, moarte i
viere - este completat de revrsarea Duhului

ani i de adunarea Himericii la Cincizecime în

ru^alim, ctre anul 30. Duhul Slant preia istoria

Imiânluirii
început de ilnstos la întrupare: „Cci

m at încetat in totfeluls faci Inne neamului ome~

m se Iar începtur tt binefacerilor Tale ai druit
a* Cuurea cea cu trup a Umiia~:Vscut Fiului Tu t

t arff pe pmânt artându-Se i strlucind celor

v întuneric lumin de mântuire. S-a adus pe
u' i pentru noi jertfa t S-a fcut tvrjitor a
it lumea. Jacndu-ne pe noi prtai învierii

le, i suindu-Se la ceruri i-a îmbrcat pe uce-

n Si i pe Apostoli, precum S~a fgduit, cu

lere de sus. Care este Duhul cel Sfânt Cel

'ic/i tnai i atotputernic. Care de la Tine. Dum-
nezeul i Tatl, purcede. Fiind puternici cufapta

i cu cuvântul, au dat Botez al punerii de fu, au
idicat Biserici au întemeiat jertfelnice, au pus

canoane i legi de preoie, a cror învtur

iivând-a noi, pctoit cdem ctre Tine, Dumne-
zeul nostru cel venic*t ne rugm ie, Indurate".

7* Biserica e cunoscut i se manifest sub di-

verse titluri i nume:
a* Poporul lui Dumnezeu (laus tou Theou);

„Dumnezeu i Mntuilartd nostru Itsus Hristos

S-a dat pentru noi cas ne rscumpere din toat

frdelegea t s-$i curfeasc iui popor iktos-

popuiunx) care s*J aparin, rvnitor de fapte
hune" (Til 2, 14). Acest popor are caracteristicile

i vocaiile lui Hrisios: profetic, preoeasca. îm-

prteasc; ,. Voi suntei seminie a/cust o pre-

oie fieratevma-sacerdotium) împrteasc, o
naiune sfânt, un popor dobândit de Dumnezeu *

(I Pi. 2, 9)* Poarta de ini rare în acest popor este

credina uuil cu Botezul.

b. Trupul lui Hristos (soma Hristou * corpus

Chrisli - Rom. 12, 5; 1 Cor. 12-37), adic o comu-
niune care triete din llristos i în llristos. Exist

un singur (rupL in acest trap. FI este capul (Cnl.

I, 18). iar cretinii, membrele Sale. Biserica se

continua ca Trupul lut Ilnstos, la Cinciztrcime.

când s-a realizat istoric, concret, rugciunea lui

lisus; ti Ca toi s fie una". Prin Duhul Slant ji

prin lucrarea Lui in Taina Luharistiei i în celelalte

Taine, Hristos Cel învîai consolideaz i lrgesc
Trupul Sân în istoric. în unitatea acestui Trup;

„Un singur Dumnezeu i Tat al tuturor" (Lfes.4,

4-6). exista o diversitate de membre, de slujiri ri

de daruri (I Cor, 1 2 ) care sunt conectate uncie cu

altele, ca s nu mai existe dezbinare în trap. ci

comuniune i compasiune reciproc: „Dac un
mdular sufer, toate mdularele sufer cu ei

dac un mdular este cinstit, toate modulare/e se

bucur at el" (I Gor, 12. 26>.

c Templul Duhului Sfânt: „Nutific trapul

vostru este templul Duhului Sfânt"? (I Cor. 6, 19}.

.Acolo unde este Biserica* acolo este Duhul
Sfânt" (Irineu, Ad liaer, 3, 24. 1 1.

d. Mireasa lui Hrlstos: llristos hrnete i
înclzete Biserica pentru c eo este din carnea

Lui i din oasele Lui (Efes. 5, 29-30). FI a iubit

Biserica i pe Sine S-a dai pcnlru ea ca h-o sfin-

easc i s o curâeasc (LTes. 5 T
25-26). La va

aprea ca cetuteu sfânt, Noul Ierusalim, gtit ca

o mireas pentru mirele ei, Mielul (Apoc. 21,1, 9).

llnslos a ales-o sâ-i fie in veac „mireas neînti-

nat"., ..porumbi desvârit" (Cutarea Cânt-
rf/w\6, 9).

e. Biserica este comuniunea fiilor adoptivi ai

lui Dumnezeu» Toate denumirile arat c Biserica
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cale o realitate care depete o societate uman,
adic este forma sacramental in care Dumnezeu
Se las vzul de oameni,

8. însuirile sau atribuiclc Bisericii:

a. Unitatea; Biserica este una deoarece Dum-
nezeu este imul. Trupul lui Hrislos este unui» cre-

dina este una, Botezul este unul (Efefi 4. 4-6).

Ca Trup al lui Hrislos Biserica arc D unitate esen-

ial: „Acolo unde wrfi doi sau trei adunaim nu*

mele Meu, acolo sunt ft Lu in mijlocul tar" (Ml.
18, 20). Fa esle indivizibil: oamenii pot fi in

lâunlru sau in afara de Biserica, dar nu pot s o
distrug sau sâ o împart. Aceast unitate uu e
asigurat de a putere juridic sau de o autoritate

uman, ct de Adevr i de iubire. Credina, cultul,

misiunea Bisericii pmânteti sunt exprimate in

diKlrine de credin. în Taine, în Slnla Scriptur,

în Liturghie. Toate acestea menin unitatea ci. Cala
vreme cretinii rmân în consensul acestui depozit,

pj <unl membrii Bisericii. Pcatul, dezbinarea, cre-

dinele false, ereziile, îi pot aeza pe unii membri
ai ei în afar de unitatea perfeci a Bisericii Ob-
stacolele de acest tel. dac nu suni înlturate, pot

s distrug unitatea ei v/ul. Biserica este pe
cale, de aceea unitatea ei esle i o chemare» deoa-
rece cretinii sunt divizai în condiiile istoriei.

Dar unitatea ei fundamental nu poale s fie rupt
de timp i de spaiu, eftei Biserica nu e limitat la

cei care triesc acum pe pmânt. Ci ea este comu-
nitatea îngerilor, a drepilor, a martirilor .i a sfin-

ilor, de totdeauna i de pretutindeni,

b, sfinenia. Biserica este sfânt, adic in ea

strlucete sfinenia Celui Care a uns poporul Su
51 a laeut din acesta un neam slnl, n cas spiritu-

al, o preoie sfânt (I Pt. 2, 5. U). Sfinenia vine

de la Dumnezeu, de la llrislos Unsul. Care a

fosi consacrat i slvit ca Domn pe cruce, i de la

Duhul Slanl, care pune pecetea ungerii cu darul

lui Dumnezeu pe toi cei botezai. Templul Duhu-
lui Slnl, Biserica este stan prin natura ei, dei
pcatul si eroarea îi separ pe cretini de acest

izvor de sfinenie. Sfinenia ei nu poale s fie

umbrit de pcatele mdularelor ei, de cele per-
sonale i de cele sociale. De aceea, la începutul

Liturghiei, preotul se roag: „S nu fii cont de p-
catele noastre personale, ci ia in seam credinfa

Bisericii furregi.
"

Biserica aceasta care este „plintatea lui Hrh-
tos" n-o putem judeca, cci Hrislos eu Biserica

judec lumea. De aceea. t . In pofida defeciunilor

cretinilor. Duhul Iul Dumnezeu lucreaz in

seric. Cei care au Duhul pot deslui in Biseri
ji in lume lucrarea pe care o împlinete Duhul <j

toatpuintatea credinei fi cu neascultarea pt

prie firii omeneti. Duhul naprsit nici RiseriQ

nici lumea.

In ciuda defeciunilor - iar ele sunt numerot^
- Dumnezeu nu doarme. Aici ins nu e locpent

un optimism simplist. Aceasta nu inseamnâ nA
c trebuie s ne justificm defeciunile Lipi

noastr de disciplina Ii întristeaz pe Dumneze\
Din cauzapuinei noastre credine, Dumnezeu
împlinete marea lucrare, pe care a împlinii
Hrislos atunci când exista credina i când a
vindecat pe cei bolnavi, i~a runifit pe cei leproi,

deschis ochii orbilor" (Documentul ortodox, /ivd

liristos - Viaa lumii, irad* cit., p. 13). De acea
Biserica însi este obiectul rugciunii. Cretini
cred c Biserica este sfânt, dar se i roag sâ Im

stana: n Pentru ca S-i aduci aminte de Spinii

Biseric a Ta, sâ o întreti, s o împuternicea
is opzeti in vei nevtmat de porile tudu
lui i nebiruit de toule cursele vrjmailor reia

vzui fi nevzui, rugndu Te. Atotiitorule Sfl

pane. OUSi-ne fi ne mifutete" (Carte de Tedeur

ediia 1973. pp. 11-12).

e. Universalitatea sau caiolicilatca: Bisem
esle universal, soborniceasca sau catolic (adici

întreag, complet, deplin) din cau/a relaiei ci ei

Slunla Treime. In fond, comunitatea ccle/ial

\ekklesta) are ca model comuniunea Silnici Trd
imi; „Acolo unde este Hrislos. acolo este Biserici

universal" (Sfântul Ignalie. Ctre Smirneni
2). Catolicilalea eî se refer la faptul c ea arJ
plenitudinea mijloacelor de mântuire într-o forma]

vzut. Faptele Apostolilor (2. 42) vorbesc de paJ

tiu instituii principale: doctrina AposlolilorJ
adic, mrturisirea de credin de la început* ..dai

yfinfilor o dat pentru totdeauna " (luda 3); cullul

sacramental, in primul rnd, Euharistia i cele
lalte Taine, slujirea .sacerdotal, primit prii

punerea mâinilor si prin rugciune în succesiuni'ii >i eumunîunea freasc.
Biserica din Ierusalim sau Bisericile înfiinau

de Apostoli (la Corint, la Roma etej, la pluri

erau „catolice", deoarece aveau elementele est:

ialc ale Bisericii în deplintatea lor (lifes. I, 2
Col. 2, 10). Fr acestea, Biserica n-are ident

lalea ei si nu poale împlini misiunea ei. cci Hn
tos însui a voii s aeze acestea ca pori de inlra:
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ii Biseric i mijloace de mântuire (Mt. 16. 18; 2H.

1 20: Le. 21 'l 9-20). în acest sens, Jn afar de Bi-

I feric nu se afl mântuire"*

Exista i o chemare la universal ilaie T în limp i
lin spaiu, aceea de a cuprinde in Biseric toate

i niunfle, rasele, culturile, limbile. Continuiiatea în

lirnp se asigur prin slujirile sacramentale (epis-

copatul) în succesiunea i în Tradiia apostolic;

extinderea în limp si în spaiu se face prin misiune
i prin evanghelizare» prin prediearea Evangheliei

[Rom. 8, 16; Gal. 3, 26-27} i prin celebrarea

Euharistiei»

(l. Apostolicitalca: Hiscrica c apostolic deoa-
rece este /idil pe piatra credinei Apostolilor.

L Tu ejrf HristasuU Fiul lui Dumnezeu Celui viu
"

ftil. 16, 16). Apostolii L-au urmat pe Ilrislus i au
Devenii martorii Lui. primind de Ia 1:1 puterea s
rideasc Biserica istorica. ttrislos însui conduce
pi serica prin Apostolii Si, pre/eni în succesorii

or, episcopii consacrai prin hirotonie. Hirotonia
sic Taina de împrtire a Duhului Slani prin ri-

matul punerii mâinilor, de aceea Biserica c con-
pus Ia experiena Adevrului. Dar numai cei care

,u experiena slavei lui Dumnezeu, ca Apostolii la

incizecime. pot vorbi inliiilibil i îi pol conduce
li pe alii la acerai experien. Biserica nu exist
rvniru ca însi, cci ca anun i prefigureaz
împria lui Dumnezeu (Basi/eia tou Tlteout reg-

ttum Det\ Mc. I, 15; Mt 6, 33; ]\A. K, 12), în a-
teptarea Iui HlistOS în slav. Domnul (Kyrios)
ii islos rmâne în mijlocul ei totdeauna ca Kma-
fuiel (Dumnezeu este cu noi)*

e) Biserica - „Cetatea cea mare a lui Dum-
ezeu":

ii cheam, prin propovduire, pe cei "care se

tl în lume. cci în ea lumineaz cuvântul Iui

umnezeu, lumina tuturor celor din cas (ML 5,

15). cure lumineaz pe toi omul ce vine în lume
(In, 1, 9y. Lampa nu se pune sub obroc (sub litera

I egii, în cercul sinagogii);

ii pîtttrcazfi pe cei car- I -;m ales pe Hnsl-.-.s

calc de mântuire, care se împrtesc de darurile

(luirismele)i de lucrrile Duhului Sfânt;

îi cheam din nnu pe cei care sufer vreo
* ltinarc sau vreo înstrinare.

9» Cine are dreptul Mi între în Biseric?
potalii au de/blul aceast problem chiar de Ia

început i au admis c pnguii pot intra in Biseric

litr alte condiii dect credina i Botezul. Nu eslc

deci necesar ca omul cretin s tic. mai întâi, is-

TRATAI Dh JKOMK.Ii: IHK;MATICA SI ECUMENICA

raclil (prin ritualul circumciziunii), ca s primeas-

c harul lui Dumnezeu (F.A. II, 1-18). „Ccii
neamurilor Ie-a dat Dumnezeu pocina spre vi-

a" (FA, 1 1, ÎS). Dumnezeu este nu numai al iu-

deilor, 1:1 esle i Dumnezeul neamurilor- cbr.gmm,
etimon, gentium (Rom. 3, 29)- Astfel, Biserica

este ecumenic, deschis tuturor, destinat s cu-
prind tot pmântul (oekumene). Aceasla se vede

i din întâlnirea lui lisus cu ofierul roman, in Ca-
pernauin. Nimeni nu este exclus de la harul lui

Dumnezeu. Acesta nu crede in miracole t nu^L a-
teapt pe Mesia, dar recunoate autoritatea lui

lisus, pe earc-T roag s spun cuvântul care s-l
vindece pe slujitorul Su {Le. 7, l-9|. lisus recu-

noate, aici, credina care se gsete chiar în afar
de Israel i de Biseric. Nimeni n-are dreptul s
spun lui lisus: ..Doamne, nu Te osteni, c nu sunt
vrednics itttri suh acopermântulmeu " (Le. 7i 6).

10. Când se vorbete de membrii Bisericii i de
funciile lor trebuie s se lin seama c, la îneepuL
cuvântul laos - popor se referea la toi cretinii,

membri m Bisericii prin primirea Tainelor i, mai
ales, prin participarea la Fuharistie i la misiunea
Bisericii- Ceea ec numim azi clerul i mirenii, for-

ma un toi, „poporul lui Dumnezeu ", pe care HI

I-a agonisit ca s proclame Evanghelia (I Pi. 2.

9). Înc din epoca apostolic, în structura ierarhic
n Bisericii, s-a lacul o distincie esenial între

mireni sau laici cure posed preoia universal. în

virtutea Botezului i a ungerii cu Mir în numele
Sfintei Treimi, i cler sau ierarhie, care constituie

preoia sacramental, formal din slujitori con-
sacrai prin fain special - Hirotonia - prin care
primesc autoritatea sacr sa predice Evanghelia,s
împrteasc harul prin faine, s organizeze co-
munitatea cretin într-un anumit Ioc.

11. ficus i-a chemat, i-a ales i i-a trimis pe
cei doisprezece Apostoli, dup numrul eclnrdou-
sprezece triburi ale poporului evreu. Este un numr
Simbolic, de unde. nevoia de u-1 alege pe Matia in

locul lui Iuda(F,A. I, 15-26).

In Noul Testament sunt numii Apostoli i ali

slujitori: Pavel iBarnaba(ICon 9. A;F.A. 11,30:

13, 2), Silvan j Timotei (1 Tes. 2, 4-7». Toi în

Noul Testament, în afar de livanghelii, suni men-
ionai slujitori speciali care pol 11 numii n stlCCe-

sori ai Ipostoiilor" (1 Tim. 3. 2), instituii de
acetia prin ritualul punerii mâinilor i ni invocrii

Duhului Sfan, li vorbu de episcop, pstorul unei
Biserici locale i înlistllorul la celebrarea i.u
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haristiei, de prczhiter-prcot (I Tim. 5, 17), cola-

borator al episcopului si de diacon (I! Tim, 3, 8i.

slujitor Ia agape, in serviciul episcopului.

Întreg laos-ul este chemat i consacrat â par-

ticipe la misiunea i la Preoia lui llnstus, in ca-

litate de „împreuna -lucratori
'*'

uu Apostolii la zi-

direa Bisericii. tt Not suntem impreun-lucrtori
(sinergai) tui Dumnezeu. Voi suntei ogorul hi
Dumnezeu, zidire (oikodome, aedificatto) a hi
Dumnezeu. Fiecare sâ ia seama ta felul cum zi-

dete aceasta* Câci nimeni nu poate sâ pun alt
temelie (thetnelion % fundamentam) decât aceea
care afostpus. Care este Issus Hrtitas " (I Cor.

3, 9, IU. 11). Misiunea laot-ulul* prin cuvânt i
prin Taine, este, de asemenea, întreita: profetic,

adic, propovduirea Evangheliei, pstrarea i
transmiterea misionar a tradiiei apostolice* mr-
turia cretin în mijlocul hunii; sacerdotal, adic,
celebrarea credinei, laude* Liturghie i cult; îm-
prteasc, adic, organizarea comuniunii cre-
tine, relaiile intrabisericeti i diaconia cretin
în societatea seculara.

12, Totui, participarea la preoia lui Hristos

este deosebita: preoia cornutul, universal, a
cretinilor este exercitat in virtutea Botezului si

a Ungerii cu Mir. Mirenii sau laicii, dei n-au
funcii Liturgice i de conducere, au un rol impor*
lanl în misiune i iu doctrina Bisericii i chiar au
dreptul, in ca/ de necesitate (pericol de moarte a
unui copil nebotezat), s fac Botezul pruncului în

mod valid, cu respectarea ritualului, Lxiatâ un
apostolat al mirenilor, care se practica in societate,

de la învmântul religios pân Ia chivcraisirea

parohiei, desigur, prin raportarea lor la preoii i la

episcopii respectivi, deoarece în Biseric orice se

laec prin consens i în solidaritate* Preoia sacra-

mental, care aparine cinului sacerdotal sau ier-

arhiei, este instituit prin Taina Hirotoniei. Biseri-

ca recunoate trei slujiri ale preoiei sacramentale:

episcopul, preotul i diaconul Fr acestea nu se

poate vorbi. propriu-/is, de Biseric, Episcopul este

centrul, expresia i repre/enlantul Bisericii locale,

pe care o conduce în numele lui TIrislos» în calitate

de succesor al Apostolilor. El are „autoritate sa-

cr " de a înva credina, de a celebra Euharistia i
Tainele, de a pstori credincioii i preoii, de a hi-

rotoni diaconi i episcopi. Preotul are aceleai
funcii liturgice, iu afar de dreptul de a hirotoni

Cele irei trepte concelebreaz Ia Liturglua euha-
rislic. pe care o prezideaz episcopul (proestosl
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13, Simbolismul ierarhici i al treptelor sac

dotale (c£ livr. 7, 7) se gsete în scrierile atribi

lui Dionisie Arcopagitul (sec. V), care vede
ierarhia bisericeasc o imitare a ierarhiei cere;

Pentru aceasta, cele trei trepte ierarhice nu St

altceva decât cele trei grade de sfinenie de
scara desvâririi {Ierarhia bisericeasca): epi

copul este simbolul glorificrii, prczbiterul, al jIi

minrii, iar diaconul al purificrii Tendina d»

explica, în mod simbolic, formele de slujire E^

fericeasc este mult mai veche- De pild, pciv

Stnlul Ignalie, episcopul este chipul lui llrhrfd

preoii, chipul Apostolilor lui Ilristos. iar diacon
chipul slujitorilor tainelor lui Ilristos, Sau: „ Tq
sâ-t respecte pe diaconi ca pe lisus Ilristos,

episcop, care este chip al Tatlui, tarpe prezbitel

ca pe adunarea Apostolilor" (Ctre Trahem, I

1-3, IIIJ),
14. In afar de slujirile sacerdotale, care H

mca/ preoia ierarhic, rânduite potrivit un
ordini [taxis) prin Hirotonie, ui corpul Biserici

exist daruri, vocaii, pe cârc Duhul Sfan le î.

prtcle în mod personal. In viaa comunil
din Corint |l Cor. cap, 12). un loc esenial îl ocu^

harismaticii. Pentru Apostolul Pavcl, harisme
au un mare rol în zidirea Trupului. Ele varia:

dup nevoile comunitii. Nu exista o list coi

plct a slujirilor harismatice i nici o definiie a

solul a acestora (Rom. 12, 6-8), Exist, lotui

numeroase mrturii despre formele diverse al

harisnietor în comunitatea primar: Apostoli 1
Profei |Eles. 2- 20; 3. 5); episcopi i diaconi (Fi

1,1); didascali, pstori i cvanghelili (Rom, 12
4-ft; Efes, 4, 11); tmduitori (I Cor. 12. 2S-3IJ
Prooroci (I Tcs. 5, 20).

Edificarea istoric a Bisericii.

Fcclcsia: local i universal

15. Cum se explic mutaiile penticostale, ori

ZOntale* continuitatea i diferena între ceea ce au]

lorii Noului Testament nareaz despre starea Bij

sericii la originea ei i profilul instituional a)

Bisericii de azi?.

Cine citete Faptele Apostolilor, cap, 1-S,

d seama c Biserica de azi nu se aseamn tt|

Biserica apostolic în multe privine. Comunitate!
cretin din Ierusalim n-a avut nici catedrale, nii

Liturghie, nici ierarhie sau administraie ca cele ii
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ri. Primele comuniti apostolice dispersate. în

erusalim, In cenlre din Asia Mic, Tcsalonic, Fi-

lipi. lifes, Curinl i alic orae, au diverse I ornic de
inducere si de misiune, unele organizate de Apos-
ul», altele, de succesorii lor Uncie Biserici aveau

episC0pi'\ altele nu* unele Biserici erau conduse

e un t.episcop" (ca în Ierusalim i în FUipi), al-

ic, de un colegiu de „prezbiteri" (ca în Kfesh al-

ic, de harismaliei (ca în Corint). Noul Testament

u d mrturie de organizare uniform, ilx. Bi-

rica de la început se all înlr-un proces de edi-

icarc, de aceea structura ci se schimba cu timpul,

ceasta structur s-a dezvoltat i s-a unificat ctre
âritul secolului I, astfel c. Ignatic Martirul,

tscop de Antiohia (cea. 35-107), prezint o ima-

ne sintetic, reinând cele trei trepte ale preoiei:

isicop* prezbiler, diacon. Aceast mrturie este

portanta, deoarece arat c exist o istorie, o
dilic a organizrii bisericeti (canonul biblic,

ull. Taine, preoie, ele.), în care clementele rei-

te din epoca Apostolilor sunt completate cu ele-

enle reclamate de misiunea cretin. în afara de
ediul biblic-iuduic din Ierusalim,

16. S artm câteva exemple:

Dup Cinci/ecime, exist mai multe slujiri dis-

cte. unele în raport cu cultul liturgic, public, al-

ic în raport cu diaeonia, cu misiunea i cu orga-

'.arca comunitilor. De pild. Apostolii, „cai

otsprezece", sunt alei de lisus ea simbol al în-

oirii Israelului. Chemau sâ sica pe cele 12 tronuri

ieti, ea s judece cele 12 triburi ale lui Israel

escendente din cei 12 patriarhi (c£ Ml 17, 28;

:^ 22, 30), Apostolii ateptau întoarcerea lui lisus

sâ judece Israelul pe muntele Mslinilor (F.A.

11-12)- Acest numr este simbolic, de aceea
sie completat cu Matia care s ia locul din care

ft/use luda (FA, 1, 24-26). Nimeni altul nu 1-a in-

icuit pe vreunul din „Cei doisprezece". Aceasta
rat în ce msur lisus Ilristos a inut s pun
Noul Legmânt in imitate cu Vechiul Testament,
BicericA, cu adunarea poporului lui Israel Totui,
L< ei doisprezece sunt mar/orii" lui lisus (leua)

Ca Ilristos (Mesia), deoarece L-au vzul pe Dom-
nul înviat i au fost Uimii în misiune. Ia evrei, în

primul rând. „Cei doisprezece" au o autoritate

bi itâ: puterea Duhului Staul dat lor de Ilristos

înviat (cf In- 20. 19-23) ca s continue propov-
tltnrea Evangheliei la toate neamurile, inclusiv, la

f viei Pavel îi citea/ape toi Apostolii {I Cor. 15,

5 1. iar despre Petru spune c a fost trimis în misi-

une la evrei (Gal. 2, 7). in afar de Ierusalim, în

Antiohia (Gal. 2, 1 1), in Corint (I Cor. 1, 12; 9, 5).

Dei exist referine despre Iacov, fratele Dom-
nului i despre prezbiteri (FA, 12, 17; 15» 4; 13,

21» 18h ca având responsabilitatea comunitii cre-

tinilor dintre evreii din Ierusalim, lotui „Cei doi-

sprezece" n-au condus noile comuniti cretine In

calitate de organizalori, de conductori sau de „epis-

copi'\ De altfel, ei refiizâ serviciul la mese, de aceea

aleg apte diaconi, în frunte cu tefan, pentru

cretinii eleniti (1\A, 6f 2-5) {elenist = evreu de
limba greac). In misiunea lor în alar de Ierusa-

lim, Apostolii au înfiinai Biserici locale, care tre-

buiau s aib o conducere (Pavcl vorbete de cei

care ..conduc
1

Biserica din Tesalonic câlre auul

50 - 1 Tcs. 5, 12). în unele cazuri, cei care poart
rspunderea conducerii se numesc episcopi, ace-
tia fiind ajuta]! de diaconi. S-a întâmplats fie mai
muli ^prezbiteri" în aceeai liiscric, Hpiscopii

au preluat sarcina pastoral in comunitile înte-

meiate de Apostoli, i, în acest sens, sunt succe-

sorii Apostolilor, Iii nu sunt dar succesorii „Celor

doisprezece "\ cci acetia nu pot s lic înlocuii.

17. Cum au fost numii?
PâVirl i Uarnaba desemnea/ prezbiten în

Asia Mica (F.A. 14, 23)* Pavel îi instituie pe Tit i
pe Timotei. prin ritualul punerii minilur. ca dele-

gai ai si. care, la rândul lorf au datoria s-i nu-
measc pe episcopL Numirea lui Timotei, care se

face prin punerea mâinilor, 15ru s lic episcop, in

calitate de ef al unei Biserici locale, ii d acestuia

dreptul s asigure, la rândul lui, episcop] i prez-

biteri în comunitile nou înfiinate, (in 1 Tim. 5 T

22, se vorbete de punerea mâinilor, dar nu e sigur

c c vorba de episcopi). Prin urmare, Pavel. care

avea autoritate apostolic peste toi, Vorbete de
episcopi - supraveghetori instituii prin punerea
mâinilor, dar nu d detalii despre rolul acestora în

Biseric.

Printre cei care conduceau Biserica din Corint

<I Cor. 12, 2R). existau i harismotici: apostoli lin

afar de „Ocî dnisprezece" ), profei, învtori -

didascali. lacâtori de minuni, taumaturgi, cei care

vorbesc în diferile limbi (cf Filip.L 1). încelul

cu încetul, ctre sfâritul secolului I, se gsete un
model de conducere a Bisericii locale, avnd în

frunte un episcop, sub care se afl pre/biterii. dia-

conii i ceilali slujitori,

Astfel. în Epistola I a lui Clement Romanul
ctre Corinteni (42, 3-4), scris ctre anul 90. se
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vorbete de Apostoli care, fiind trimii de llrisios

cu putereu Duhului Sfânt, „au propovduit in

cetfi j/ aupus episcopii diaconi pentru cei care
aveau s cread", lur aceasta nu era o noulale,

deoarece, chiar in Vechiul Tcstumenl s-a vorbii

de episcopi i de diaconi Icf îs. 60, 1 7), dei preo-

ia Noului Testament nu copiaz preoia iudaic,
învtura Celor doisprezece Apostoli {Didahia,

scris ctre anul 100) îi îndeamn astfel: .Jliro-

tonifi-vâ episcopi i diaconi., cure îndeplinesc

slujirea Profeilor i didascatiilar*' (cap.XV. 1-

2), în fine, Ignatie, episcopul Antmhiei (ctre anii

105-1 10), rezum practica de a avea în fiecare

cetate doar un singur episcop, imaginea Bisericii

universale într-un loc, sub conducerea cruia se
face totul în Biserica, în primul rând, Botezul si

Fuharistia: „Acolo unde se afla episcopul, acolo
s fiei mulimea credincioilor: dup rum acolo
unde este Hristos lisus. acolo este Biserica uni-

versala" {Smimeni R, 1-60). El a insistat asupra
Bisericii ea realitate cshalologicâ. De acum încolo,

sistemul sacerdotal iudaic este înlocuit cu sistemul

euharistie, eshatolopic.

18. Astfel, lisus n-a vorbit de organizarea Bi-
sericii Sale în loate privinele si nici n-a fondat

un Sistem instituional ?i sacramental dezvoltat
LI i-a adunat pe Apostoli, i, constituind comuni*
lalea Apostolilor, a înlemeial Biserica Sa istoric.

HI înlrevede o continuitate direct între ceea ce a
tcut 1:1 i Biserica de mat târziu, încredinat
Apostolilor, care nu este altceva decât ..ekklesnt"

Sa (Ml 16, 18), realizarea cuncret a Evangheliei,

Biserica nu este o instituie uman i mei o inven-

ie sau o decizie a ucenicilor. Ea nu este o simpl
comunitate religioasa de credincioi, administrat
de ierarhia sacerdotal. Prin intermediul Apostoli-
lor* lisus a dai Bisericii puterea de n anuna i cuu-
creti/a împria lui Dumnezeu, aici i acum. Cre-
dincioii nu aparin Bisericii, ci constituie Biserica,

trupul Iui llrisios. Astfel, Biserica. Tainele i sluji-

rile ei fac parte din planul lui Hristos dup înviere.

Biserica de a/i deine aceeai autoritate i puiere

pe care Hristos a dai-o în persoana Apostolilor.

Exist aadar o continuitate între Biserica
Apostolic i cea de azi, continuitate care se vede
în principalele instltutU i ut marile afirmaii de
credin. De pild. Biserica a afirmat totdeauna
c „ lisus Hristos este Acelai ieri, azii va fi tot-

denumi" (Evr. 13. X). adic temelia templului lui

Dumnezeu (t Cor, 3, 1 1). sau c exist un H singur
trup i un singur Duh .. un singur Domn. a st/h

gura credinfâ t un singur Botez " Hfes. 4 f 4-5 l
cea dintâi scriere a Noului Testament (cea. anul 5P
Slnlul Pavel confirm aceast continuitate: „j
clcat pe urmele mele t ale Domnului *\ t,aft t ^m
cat pe urmele Bisericii iui Dumnezeu care sunt
Hrhtw lisus, in ludeea

%

\

F.clcziologie ecumenic.
Poziii confesionale

19. Divergentele dintre ecleziologia roman
catolic i cea ortodox sunt bine cunoscute, rfii

documentele recente asupra unialismului. Di-p|
catolici. Biserica întreag st sub autoritatea epi

copului de Rnma. care ar avea, de drept divin, \

succesoral Apostolului Petnt, o misiune paslora

universal. Papa loan-Paul al 11-lea crede câ acea

ta a fosl practicat în primul mileniu: „Calea h
sericii a început la lemsulim in ziua Cincizeaml
i prin ea se dezvolt in lume loikoumvne) |
aceast epoc era centrat in jurul lui Petra i
celor unsprezece (EA. 2

:
14). Structurile Btscnc

din Orient i du\ Occident s-au format deci po
nind d*> la acest patrimoniu apostolic. Un'ttut

ei, in limitele primnfut mileniu, era meninut î

aceleai structuri de episcopi. succesoni ApOsA
li/ot\ in comuniune cu episcopul de Roma. Dac
noi cutm azi. la sfâritul mileniului doi. s A
stabilim comuniunea, anume aceast unitate astfi

structurat voims o dm ca referin " iUt unu
sint, cap.55),

20. Teologii ortodoci au remarcai c autor

tile bisericeti romane n-au scpai nici a ocazi
de a considera textele care atribuie un prestigiu in

toric de onoare episcopului de Roma, ca mrtui

.

în favoarea primatului de putere pe careul rq
vendic papa. Desigur, toii episcopii instituii Jc
Apostoli sunt egali tn episcopal, dar episcopul dm
capitala imperiului se bucura de un primat d
onoare. Primatul Romei e bazat pe prestigiul Bise-I

ricii universale din Roraa. nu pe personalitatea

episcopului ei. Pentru patriarhii din Ra&uril, aces
primat era de drept imperial sau ecleziastic, dar n
de drept divin i nu implic puterea universal
asupra Bisericii. Canonul al treilea al Sinodulu
ecumenic de la Consianlinopol, din 381, este cli
in aceast privin: „Episcopul de Constantinopa
s aib primatul de onoare dup episcopulde Ro
ma. deoarece Constantinapolul este Roma nou"

M
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,. Dac episcopului Romei noi i s-tw atribuit ace-

/< 'ofi prerogative ca aceluia al Romei Vechi, nu in-

iimtt aceasta ca episcopul le finea ile la primul

Si'tod (canonul 6)t ic aceste prerogative nu erau

decât onorifice? " (Mgr. Plotios, Le Nouveau Ca-

'wltisme Catholique. Lausanne. 1993, pp, 34-35)*

Din toate textele biblice i patristice invocate

Ue catolici nu se poate deducec primatul Bisericii

Um Roma ur avea vreo legtura cu poziia unic a

Apostolului Petru in Colegiul Apostolilor: „Scrip-

tura tiu -ice nici un cuvânt de o putere care i-arji

foif dat tn mod particular, nici de o supremaie
e care arfi e\ercitat-a asupra Apostolilor, nici

di o transmisibil/taie a acestei puteri Evanghelia,

aptele Apostolilor ai istoria Bisericii primare

luu mrturie in favoarea egalitii membrilor
o/egiulut Apostolic. Baza insâji a sistetuu/ut pa-

ri este o interpretare pe care nimic nu o autori-

vaza... Ot\ pentru toi Prinii Bisericii, atât la-

liufbiii, cât i helenofoni ai Bisericii Ortodoxe.

Tjyaduina lut HristosJacut Sfântului Petru: <tTu

\jtl Petru i pe aceasta piatra vot zidi Biserica

\tt" (Aft I6 r 18), nu este o harism special

pat acestui apostol, ei sefondeaz, in mod exc/u-

1\\ pe mrturisirea divinitii Sa/e" ilbtdetn* p.

36). în Noul Testament, cuvântul piatr îl de-

semneaz pe lisus Hristos i niciodat pe Petru. Sâ
uintim c in Mineiut din 30 iunie (srbtoarea
dor doisprezece Apostoli), Petru, cpetenia Apos-
lilnr, este numit piatra credinei, iar Roma. „cea

mai mare decât alte ceti "; „întrirea {mrturi-

sirea) tui Petru e întrirea (temelia) Bisericii"
<

21. O lezfi strina de Scripturi i de Tradiie

sie uceefl despre magisteriul infailibil încredinat

pontifului rumân, care poate s vorbeasc în nu-

mele episcopilor in comuniune cu ci fi poate s
declare cx cathedra o doctrin ca rcvclalâ de

Dumnezeu i învat de Hristos deci obligatorie

pentru credina. (Catehismul candid pp. I8S-I96).

A>a cum s-a mai artat, aceasta tc/ este inaeeep-

itibil pentru ortodoci, deoarece împarte Biserica

in dou: cea eare înva (episcopul fi papa) si cea

cârc e învat (laicii), i pentru c refuz Bisericii,

n totalitatea Ol, harisma ei proprie: de a fi Trupul

ii Hristos yi templul Duhului Sfan, Duhul Ade-
\ arului. ISon cx consensu ccclesiae (adic. Iar a

avea nevoie de consimmântul Bisericii) este o
npiclalc fa de Mireasa lui Hristos. Biserica,

î-'igui ,: care poate da mrturie infailibil despre

Adevr,

22, O Icoric care s-a impus prin decretul Uni-

I atls redintegratio este aceasta: „ Biserica unic a

lui Hristos este prezenta („suhststit in") in Bise-

rica catolic". Decretul auibuie Bisericii romane
plenitudinea mijloacelor de mântuire: t . Unitatea

deplina se va realiza când toi vorparticipa Iu ple-

nitudinea mijloacelor de mântuirepe care Hristos

fe-a încredinat Bisericii Sale " (01 unum sinU par.

86)* A lsa sa se îneleag faptul c Biserica Orto-

dox n-arc plenitudinea mijloacelor de mântuite

este mai mult decât o nou excomunicare.

23, Te/a ecle/mloic protestanta consta in

aceea c Biserica este adunarea credincioilor in

jurul Cuvântului tui Dumnezeu {ecclesia Verbi

creatura) si al celebrrii sacramentelor (Boie/ul i
Kutaanslia). lia nu Uansraite mântuirea, ea o anun-

; ca nu iart pcatele în numele lui Dumnezeu, ei

ca d mrturie c Dumnezeu iart. Biserica voit

ilc Hristos este cea nevzut, de aceea nici o Bi-

seric vzut nu poate pretinde c ca singurii este

Biserica lui Hristos* In ce privete succesiunea

apostolic, aceasta const în fidelitatea fa de
mesajul biblie, nu în eonlinuilalca ierarhici, li

delirate care se arat in predicarea cuvântului i în

administrarea sacramentelor. Biserica vzut este

totdeauna imperfect i trebuie mereu s se înno-

iasc: «Fxcletia semper reformamdsr* - „Biserica

trebuies fie mereu reformat" (Jean Calvin). Nu
exiti autoritate pentru a interpreta mesajul biblic*

Tradiia este util, dar nu are autoritate doctrinar

absolut.

In Declaraia comun a comisiei mixte lutcra-

no-catolice despre Biserica ijustificare (Wurzburg,

I I sept., 1993 J se arat c cele dou aspecte ftin-

damcmalc ale fiinei Biserieii sunt CongregaiaJi-

delium i sacramentum tcluris: „în timp ce lute-

ranii îneleg Biserica în mod principal ca recipient

al mântuirii. în calitate de congregaie a credin-

cioilor, teologia romano -catolic contemporana

accentueaz mai mult Biserica în calilale de me-

diatoare a mântuirii» ca sacrament al mântuirii

(cap. 4. I i 2),

24, In ce privete opera de mântuire a lui Dum-
nezeu în afar de Biseric, adic in alte religii, cre-

dine» filozofii i micri seculare, nu exist o pozi-

ie definitiv, unanim. Trei opinii s-au exprimat:

a) tradiiile, scripturile sacre i practicile celor-

lalte religii au o valoare proprie, deoarece arat cu-
tarea omului spre Dumnezeu i rspunsul Duhului;

1A5
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b) Ele ar reprezenta u pregtire pentru Evan-
ghelie, cci ascund anumite expresii ale Adevru-
lui Careellrislos;

c) Religiile $i filozofiile suni ea nite bariere în

calea venirii oamenilor la Hrislos.

Ce loc ocup religiile în Icouomia mântuirii în
flristos rmâne o problem de elucidai. Iubirea
lui Dumne/eu lucreaz pe ci ascunse i neatep-
laie pentru soarta omenirii. Alte probleme ar fi: Ce
raporl este intre experiena mântuirii în Biserica i
viaa lumii, care are propriul ei momentani inde-
pendent deBiserica? De unde, nevoia de a discer-
ne ec e de Ia Dumnezeu i ce e demonic în lume < I

in. 4, 1-3)? In ce fel participa la mântuirea in Hris-
tos cei care suni în afara de Biseric ? Cum se
mântuicse acetia? Numai prin credina, prin Bote/
i prin apartenena la Biseric ? Lucrarea lui Dum-
nezeu in Hrislos prin Duhul SI3nt în aiura de Bi-
serica, în luptele oamenilor împotriva pcatului
social, este o experien real?

Recapitulare

• î.a Cineizecime. cu revrsarea Duhului Sfiuit

peste Apostoli, s-a ivii o Juma nouâ'\ s-a consti-
tuit Biserica (ekklesia) lui Dumnezeu, o adunare
adumbrit de Duhul SlnL un popor nou, ales.
format din preoi uni <hristo$i), chemai s par-
ticipe, ea frai, la Preoia lui lisus Hrislos-Unsul
(cf Evr. 2

t
II). Prin mrturia cretinilor, Hrislos

extinde „Trupul Su" la tOtttc naiunile: „Cine
privete spre Biseric privete spre Hristos, Care
Se zidete jr( Se mrete pe Sine. prut adugirea
celor ce se mmuiesc " (Sfanul Cirigorie de Nyssa.
Tâlcuire la Cântarea Cântrilor, Omilia XII),

• Realitate leandric, divino-uinan, distinct
de lume, sacramentul împriei, Biserica c „pe
cale'

4

, nu triete în afar de istoria oamenilor De
aceea Biserica „de dedesubt**, spre deosebire de
cea cereasca, este în criz i în tensiune eu ambi-
guitile i cu nedreptile lumii terestre. Credin-
ciosul i orice om trebuie s gseasc în Biseric o
comuniune spiritual, de referin clic i de spri-

jin. Cei care sufer nedreptatea i cruzimea lui

aparin Bisericii.

• Accentele ecle/iologice mai important
sunt; legtura ce se face între învtura despf
Dumnezeu-Slanla Treime i cea despre BisenV
între teologie i eclcziologie. Pentru ecleziolo^
comuniunii. Biserica are un fundament i un m<
del trînttar, fiind manifestarea în istorica comui
unii dintre Persoanele Sfintei Treimi. Biserica i

este un simplu grup eclc/ial. o asociaie volunlaj
de cretini, ci „ Trupul lui Hristas" {I Cor 12. 271
„comuniunea Duhului Sfânt" (II Con 13, 13). Bl
seaca nu exiti deci prin hazard sau prin accide
istoric» ci este scopul ieonomici lui Dumneze)
Care voiete s-i readune pe toi în Trupul Fiul
Su înviat. Biserica aparine proiectului Noul
testament de a recapitula totul (ta panta), lume]
in Hrislos, proiect început la întrupare, realizat îij

istorie la Cincizecime îfi care va fi desvârit la'

doua venire a Domnului Hrislos în împria li

Dumnezeu (Basileia). i, dup cum nu se poate sam
para fiina Bisericii de istoria ei, partea ei nevzud
de cea vzut, lot aa misiunea ei istoric* mesia
mea nu se poale separa de vocaia i de finalitatea

ei eshalologic.
• începând cu Cinci/ecimea, în Biseric i prii

Biseric se realizeaz misterul recapitulrii îi

Hrislos a celnr care sunt alei de Dumnezeu. 1 aii

acestei recapitulri este Euharistia. Hrislos, capul
Bisericii este comemorat i celebrat în fiecare liuj

hanstie. Iar unde csic Hrisîos, acolo este i Bisei
rica universal (Ignatie al Antiohici, Ctre Srnin
neni 8, 2). Biserica întreag, în plenitudinea ci, soj
manifest în Liturghia cuharislic celebrat! d3
episcop (ttproestos) în sinaxa local. De aceea]
Biserica universala nu esle compus din Biserici
locale independente, ci Biscriea local este Bise-i

rica universal într-un anumit Ioc. Bisericile locali
suni într-o perfect simfonie, formând u unic rea-

litate conciliar.
• Care este funcia episcopului de Roma în Bî-J

serica universal? Consiliul ecumenic al Bisericii
s-a angajats studieze raportul dintre prezena lui

Petru în Roma i ininislcriul de unitate i de univer-l

salitate atribuit, in Occident, episcopului de RomaJ
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XVIIL Comuniunea sfinilor

„Cred în comuniunea sfinilor**

(Crezul apostolic)

1* Doctrina despre Conimuniu Sanctorum a

fuSt dezvoltat de episcopul Niecla de Remcsiana

llsee. IV), potrivii creia Biserica Iui Hrislos este,

in acelai timp, vzuta i ncvâyulâ, Trupul mistic

ui Domnului, instituie ierarhic i comunitate su-

duia. Liementul divin i uman formeaz a singura

realitate teandrieâ, „un trup in Hristas" (Rum.
\2. 15), Cretinii se închina Tatlui „din care

t fj ice neam, in ceripepmânt, îi trage numele

(Lfes. 3, t5)i Aceast împerechere dintre partea

cereasc i partea pmânteasc face ea îngerii i
sfinii s mijloceasc pentru cei vii, iar cei vii s
invoce rugciunile acelora. Moarlea nu distruge

legtura de dreptate* cci „iubirea niciodat nu

\e trece" (I Cor 13, K), nici comuniunea de har în-

tre cei bolc/ati in acelai Trup, Prin Botez. „ umil

altuia ne suntem mdulare" (££es. 4, 25) penlru

totdeauna. „Astfel i noi
t
cure avem împrejurul

nostru un mare numr de tirartOrt*»*' (Evr 12, I):

mucenicii, care intru ncvoinele lor cununa nestri»

tciunii au luat. adunarea sfintelor teniei i a sOu-

'dor care au bincplcul lui Dumnezeu, cei care

poarta pecetea Fiului (crucea). Acetia sunt .bine-

• avântaii Tatlui Meu 4
' <Mt. 25, 34)*

2. Cine formeaz aceast hnuonia ton Ha-
/rioji? Drepii, proorocii i patriarhii Vechiului

festament. pe care Biserica îi enumera ca sfini la

Liturghie, Apoi. sfinii in sens lan; * aghioi-sanctl

ii\A. 9. 13; Rom. 8, 27, II Cor 1, 1), adic cei

botezai, i sfinii in sens restrâns, adic cei care

pol spune ea Apostolul Pavel; „;Vftf bucur acum în

wifetincte mele pentru voii împlinesc în trupul

*wu ce lipsete suferinelor iui Hristos pentru tru-

mil Lui Biserica*' (Col I, 24).Graie acestei co-

muniuni, format din cei care au avut pân la

capt rbdarea i credina sfinilor (Apoc. 13, 10).

în frunte cu Maica Domnului care a crezut în cu-

lantul lui Dumne/eu, devenind împreun-lucr-
*iarela întruparea Fiului Omului, Biserica vzut
este o icoan a împriei cereli: „in Biserica

-lavei Tale stând, in cer a sta ni st: pare". Îngerii

<unt, de asemenea, sfini. La a doua venire, lisus

llrlsU» apare împreun cu sfinii Si îngeri (1 Tes<

3, 3; II Ies. 1, 10). La Liturghie, Sfintele Daruri se

împrtesc sfinilor: Ta Ilagliia toi* Haghiois -

Sanela Sanctoruni

Nsctoarei! de Dumnezeu
-Thcotokos - Deipara

3, Numele Fecioarei Mria CStC citat în Sini-

holul de credin. în articolul care se refera la în-

truparea Kiului tui Dumnezeu „de la Duhul Sfânt

i din Fecioara Mria". II este invocat, adesea* în

cursul Liturghiei ortodoxe, de pild, ea parte esen-

ialii din imnul O Monoghenîs (>.Unule-\Tseut,

Fiule i Cuvântul fui Dumnezeu, Cel Ce eti fora
de moarte i at primit, pentru mântuirea noastr,

a Te întrupa din Sfânta Nsctoare de Dumnezeu
i Pururea - Fecioara Mria "

) i din rugciunea

de mijlocire, care se zice dup prefacerea darurilor

euharisliee: „Mat ules. pentru Preasfdtttat Curata,

Prmhinecuvntata, Mrita, Stpâna noastr, de

Dumnezeu Nsctoareai Pururea-Feciour Mu-
ria*,.'

1

. Fecioara Mria este unul din subiectele

preferate ale imnologiei $t puc/ici liturgice.

4. Cele mai importante aspecte ale învturii
despre Maica Domnului sunt:

aL Cooperarea la Taina întruprii: Fiat. Fe-

cioara Mria are locul ei istoric i rolul ei particu-

lar în naterea dup trup a Cuvântului lui Dumne-
zeu. Venirea trupeasc a lui lisus Ilristos a fost cu

putin datorit eonsimniâniului fecioarei Mria,
dat la Bunavestire (Le. 1, 26-3K). In zilele de apoi.

când Dumnezeu a voit s plineasc mântuirea. Cu-
vântul S-a slluit în pântecele unei fecioare din

Nazarct. din care i-a luai trup omenesc, prin pu-

terea Duhului i cu consimirea acesteia: .Jatâ

roaba Domnului Fie mie dup cuvântul tu " (Le.

I, 28)* Fa este contient de rolul i de destinul ei

(Le* 1. 45). pe care le accept cu rspundere i cu

bucurie: „Mrete, sufletul meu, pe Domnul, i
s-a bucurat duhul meu de. Dumnezeut Mântuitorul

meu C a cutat spre smerenia roabei Sale. C
iat, de acum m vorferici toate neamurile. C
mi-a fcut mie mrire Cel puternic i Sfan este

numele Lui" (Le. I, 46-49),
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b. Parfiicnia. în 681, al treilea Sinod de la

Conslantinopol recunoate pururea fecioria
Maicii Domnului. Fa este punirea fecioara, fecioa-
r înainte, in timpul i dup natere, în ce chip ..a
râmay însrcinat" (Fac. 16. I I >, „va avea în
pântece", în ce chip a unit fecioria i naterea in
maternitatea ci. este o „ tain strin ", L-a nscut
pe Tisus în chip minunat i mai presus de fire prin
puterea Duhului Sfânt Care a adumbrit-o spre
zmislire (Le. I, 34-35). Aleas dintre toate nea-
murile (Fac. 16, 1 1; îs. 7, 14). aceasta fecioar -

parthenos, virgo - (Mt. 1, 23; Le 1, 27) este com-
parat cu ..rugul aprins care nu se mistuia", cu
seara cereasc pe care S-a pogorât Dumne/eu la

om i s-a suit omul la Dumnezeu. Acesta este mis-
terul întruprii: Fiul Se face om in sânul ei prin
lucrarea Sfântului Duh (Le. I, 49): „Duhul Sfânt
S-apogorât peste ea .

.
dându-i puterea de a primi

Dumnezeirea Cuvântului si puterea de a nate.
Atunci a umbrit-o înelepciunea ipostatîc i Pu-
terea Prea înaltului Dumnezeu, adic Fiul lui
Dumnezeu. Cel de ofiin cu Tatl, ca osmân
dumnezeiasc i i-a alctuit Lui din sângiuirile ei
trup însufleit raional i cugettor.., Nu t-a alc-
tuit corpulpe cale seminal, cipe cale creaioms-
râ, prin Duhul Sfânt.. însui Cuvântul tui Dum-
nezeu S-aJScut ipustas trupului.. Pentru aceea
nu wrhim de am îndumnezeit, ci de Dumnezeu
întrupat. Fiind prin Jire Dumnezeu desvârii.
Acelai S-aJcot prinfire om desvârit.

"

c. Theorokos. Maica Domnului „pe Unul din
Treime a nscut" sau I.-a nscut pe Dumne/eu i
pe Fiul întrupat, de ueeca ea esle Nsctoare de
Dumne/eu (Theotokos). „Fecioara astzipe Cel
mai presus defiin nate", zice condacul Naterii
- compunerea lui Roman Melodul (t 510). Ace-
eai învtur, formulat în termeni identici, ne-a
transmis Simeon Noul Teolog: „i împreun cu
cuvântul, a intrai întreg Cuvântul ipostatic i de o
fiin al lui Dumnezeu i Tatl in pântecele Fe-
cioarei, i, prin venirea i împreunâ-tucrarea
Sfântului Su Duh. Celui de ofiin, a luat trup
înzestrat ev minte i cu suflet din sângele curat al
eii S-afcut om. Aceasta este, deci. unirea de ne-
griti nunta de tain a iui Dumnezeu i aa s-a
fcut schimbul ha Dumnezeu cu oamenii, unin-
du-Se in chip neamestecat cu fiina i cu firea
noastr striccioasâ i srac Cel mai presus de
firei defiin. Deci, Fecioara a zmisliti a ns-
cut din douafiri, în chip minunat, adic din Dum-
nezeire i din amenitate, pe Fiul Cel Unul. Dum-
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nezeu desvârit i om desvârit, pe Domnul nai
tm lisus ffristos, Care n-a stricat nicifecioria ei
nu S-a desprit nici de sânul printesc" (întâj
cuvântare moral, în „Filocalia**, voi. 6. p. 1 55[
Pentru noi S-a artat Duranc/eu ca Dumnezeu
om ca noi.

d, Panaghia. Fecioara Mria este „cea plini
de har" (Le. I, 28). Fiica Anei i a lui loachin'
dup rânduielile naterii nanirale. logodit cu Iosi

Iar ca acesta sâ fie brbatul ei fi/ic. Mria I.

nscut pe Cuvântul, pe Cel Care esle mai sli
decât toi sfinii. Prin ea L-am cunoscut pe Fiul Iu
Dumne/eu i ne-am învrednicit de Trupul i dl

Sângele Su. Umanitaiea ei a fost sfinit di
Dumnezeirea Cuvântului, prin sallnirca Acesi
tuia în ea. La este plin de har din cauza aceti
sâlluin. Ea s-a artat, astfel, mai înalt dec|
toate fpturile cereli i pmânteti, mai ciulini
decât Heruvimii i mai mrita decât Serafimii!
Doamn i Stpân. La este nu numai model nu
ral pentru oameni, ci i concretizarea istoric .

indumne/.cirii. fiind cea dintâi lptur uman ilinl
lila nemijloeit de lisus Ilristos. in care apare
via nou unic. Viaa lui lisus. Aceasta este viaai
venica a lui Dumnezeu in form uman. „Astzi
este începiiira mântuirii noastre i artarea fai<

nei celei din wac • Fiul lui Dumnezeu, fiu Fecioa»
rei Sefacei Ga vriil harul îl binevestete "

.

c. Cultul de venerare adresai Maicii Dom-,
nului. biserica Ortodox crede în mijlocirea i in-
dr/nirea ei de Maic a Domnului, creia i sa
roag precum uneia care esle preacinstit i pn.-.i-

sfânt; ^Împrteasa mea preabun t ndeji
mea". însui lisus llrislos a simit dragostea di
mama, cci, pe cruce i în grele chinuri fiind, i-i

recunoscui pe Maica Sa i pe ucenicul pe care
iubea stând alturi. $i i-a /is Maicii Sale: ,.Fe-\
ineie. iat fiul tu'.", tar ucenicului; „Iat mama
ta"$u. 19,26).

Io iconografia ortodox. Fecioara Mria este
tronul Fiului, rdcina din care îi ia trupul. Icoana!
Maicii Domnului este cel mai aproape de altar.

Comparat cu Noua Lvâ, Fecioara Mria îl pre-
zint pe Fiul Su atât Iui Dumnezeu, cât i Hise-
ricii. Prcacinstuea Maicii Domnului se întemeiaz,
de aceea, alai pe cuntrihuia ei Ia întruparea Fiului,
cât i pe mijlocirea i pe ajutorul ci de maic a Bi-
sericii, nedesprit de Fiul. De aceea, cretinii se
roag: „Sub milostivirea ta, scpm. Nsctoare

1

,

de Dumnezeu ". Sau: „Stpâna cea bun a lumii
,

/« tiic nu avem îndrznire nai, pctoii, ctre
\



Dumnezeu, pe Care L-ai nscut Dar îndrznind
t titre line, noi, robii ti cdem la Stpânul prin
tine, ca ceea ce ai mdrznire ctre El, ca unui Ce
Fiul (u .js Dumnezeul nostru. Lui dea crezând
eu nevrednicul, rogu-te. Stpân, s-mi drtnax-
a simirea darurilor ude fi ale celorlali sfini '\

f» Srbtoarea intrrii în templu a Fecioarei
sic hazaiâ pe scrierile apocrife, dar Biserica a ac*

cptat-o pentru simbolismul ei profund. Nu ic
uuosc împrejurrile in care Maica Domnului a
(iril viaa sa pmânteasc. Fuca amintete de

p: c/ena ci la adunarea din Ierusalim, care alcpia
: ararea Duhului Slnl (F

rA. 1. 14)
T
dar nu se

Ilic cat a inut dup înlarea Fiului.

Tradiia a dai o mare important srbtorii
adormirii" Maicii Domnului ri face pomenire
le ridicarea ei nevzut, cu trupul i cu sufletul, în

» ava cereasc, dar nu a pstrai o mrturie explicit
despic înlarea ei trupeasc, vzur, ca a lui Ii*us

I IristtK. Dimpotriv, in slujba srbtorii (Vesti Mi-
i, la 15 august), se spune:

rt
Apostoli de ta mar-

f ni/e pmântului, adtmai~v în Glietsimani fi wi-
dopai trupul meu. Iar Tu, Fiul !fl Dumnezeul
!.u, primete sufletulmeu '* Nimeni dintre oameni

n-a înviat tîirâ a trece prin moarte. Prin înlare
Mria a anticipat învierea tuturor oamenilor,

5, Învtura despre Maica Domnului are
diferite variante confesionale. De pild. Biserica
romano-catolic susine c: Fecioara Mria a fost

ca însi conceput ii nscut m mod excepional,
adic Iar pcatul originar, din loachirn si din Ana.
.Zmislirea imaculat 14

(Vc/i: Glosar, articolul

„imaculata concepie") a Fecioarei Mria este o în-

iiilurî propus ca dogm de papa Piua al IX-lea,
in 1X54. dup care Mria a fost exceptat de înti-

nciunca pcatului originar de la începutul zmis-
lirii ei, aceasta prmtr-un har special i In vederea
meritelor Iui Ilristos {Catehism, ni\ 491, p. 108).

I radiia ortodox o cinstclc .i se roag Fecioarei

Mria, ca cea „plin de har" (Le K 26), o nume-
te „preasfânta^ (panaghia). ca una ce a participat

a misterul icouomiei mântuirii, primind în sânul ei

pe Fiul lui Dumnezeu (Thcotokos). Fecioara Ma-
ja a crezut în cuvântul lui Dumnezeu, de aceea ea
utmânc garantul permanent pentru lidelilalca noas-

a fa de Durune/eu. Dar aceasta na sens-o din
condiia uman, ea n-a devenit înger. Nimeni n-a
si rscumprat de pcat inainle de Hristos si în

ufad de Jertfa Acestuia, Fecioara Mria are în eo-
un cu noi umanitatea pe care a curit-o numai
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Hristos. Tocmai de aceea, ea este comparata cu o
„scar" sprijinil pe pmânt, al crei vârf atinge
cerulFac. 28, 12)*

în 1950, Papa Pius al XIMea a promulgat o al-

ia dogm mariolugic, anume, învtura c Maica
Domnului, la slaritul vieii sale, a fost înlat
cu sufletul i cu Impui la cer glorificat de Fiul ei

ca împrteasa lumii (Vezi: Glosar, articolul „înl-
area la cer a Maicii Domnului"). La este „maica
Bisericii", modelul (typus) Bisericii. Dup înla-
rea cu trupul la cer. ca continu rolul ei „nni-
tern*\ adic, coopereaz la mântuirea Uimii ca
„ajuttoare" i ca ..mijlocitoare" {Catehism ca-
tolic, ed. cit., nr. 96).

O mieare romano-catolic recomand magis-
teriului s declare o nou „dogm marial", anume
Maica Domnului în calitate de ca redemptrix, sau
eo-rseumprâtoare a umanitii. Titlul acesta este
folosit în documentele papale din secolul trecut.

Aceasta ar însemna punerea Maicii Domnului pe
picior de egalitate eu Itsus Ilristos. unicul mijloci-

tor între Dumnezeu i om» Teologia soteriologicâ

ortodox a atribuit Fecioarei Mria litlul de me-
diatrix - mijluciloare In opera rscumprrii. în

rugciunile liturgice. Biserica i cretinul se roag
lui Dumnezeu: „Am solitoare vrednic de credin
tpre înduplecarea Ta pe preacurata Maic a
Unuia-Nâscut Fiului Tu'\ Biserica recunoate
nilul Fecioarei Mria în icuuomia întruprii Cu-
vântului lui Dumnezeu i numai din aceast cauz
ea csic ndejdea cretinilor cea dup Hristos, Mai-
ca, zidul t limanul lor, aprtoarea $i acopeimân-
lul lnr: „Nsctoare de Dunuiezeu, toat ndejdea
mea spre Tine am pus-o eu". în iconomia mân-
tuirii, care începe ca Buna-Vestire, Mana Maica
Domnului se situeaz totdeauna de partea celor
mântuii de fiul ci dup trup,

6. Noul Testament nu descrie slriiul vieii

Maicii Domnului. Tradiia oral i, mai ales. ico-
nografia ortodox vorbesc de adurmire, nu de
înlare. In ce fel Maica Domnului se ridic Ia cer,

rmâne un mister. ..înlarea " ar putea s îtiieuuie

intrarea ci în slava Fiului. Sufletul ei este luat de
littus Hristos. Fa a trecut la viaa viitoare tar jude-
tal, cci n-a putut sa rmân în stricciune.

In tradiia liturgic circul aceste credine, dar
Biserica Ortodox nu le-a impus ca articole de
credin sau ca dogme ce trebuie acceptate in mod
obligatoriu, in Liturghia ortodox. Mria este mc*
reu invocat, dar totdeauna a Iacul parte din cn-

l(W
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mumunea slînilor: „ Pe Preasfânta* curata, prea-

binecuvntata, mrita Stpâna noastr, de Dum-
nezeu Nsctoare i pururea Fecioara Mria, cu

tai sfinii - meta panton ton Aghion -s opome-
nim". Apoi, llristos o dat-o ca mam Apostolului

Joan. Pe engolpionul episcopal este pictat Fe-

cioara împreun cu Ii>uv pentru a arta anume

grija matern a episcopului faade episcopia sa.

7. Protestanii reeunose rolul biblic important

al Mriei, care prin acel „sfie" a acceptat harul

ce i s-a acordat. Ei resping dogmele catolice amin-

tite. Expresia - puterea Iui Dumnezeu a acoperit-o

pe Mria cu umbra Sa ("Le. U 35)- nu descrie un

proces biologic, ei arat doar c pruncul ce se va

naie va li Kiul lui Dumnezeu* Protestanii au

opinii toarte diferite despre fecioria Mriei: unii

susin ea Mria a fost fecioar iu natere i dup
aceea, alii cred c dup naterea lui lisus, ca a

avut copii cu Insif (cf« ML 13, 55-56). alii inter-

preteaz fecioria ca pe u virtute morali. In orice

caz» protestanii nu admit ideea c Mria coope-

reaz cu lisus la mântuirea lumii.

8* Protestanii nu accept nici preacinslirea ei

i nici rugciunile de mijlocire ce îi sunt adresate.

pe motivul c numai lui Dumnezeu I se cuvinfl

adorare sau închinare i c nu exist alt mijlocite^

între Dumne/eu j oameni, decât lisus Ilristoj

(Luther, în Tezele sale (1517), a condamnai c<

inertul cu indulgentele în vederea mântuirii ett

ne). Dar credina ortodox face o deosebire ela

între adorarea lui Dumnezeu i preacinslirca Mai
cii Domnului, De altfel, ea este singura persoan^

uman care a participat la întruparea dumneze
iasc a Cuvnlului. îngerul însui o venereaz
„Btwtirfcft" (l*Q< I, 28), fiind deja socotit ..binn

cuvântat intre femei " pentru ca i-a fcut „ffid

r/re" Cel puternic (I.c. 1, 49j. Inlr*adevr, rnq

cumprarea s-a tcut o dal pentru totdeauna pri

moartea $i prin învierea lui lisus. Dar cine-L eo

memoreaz pe lisus Hrislos din Nazarel este im
s-o comemoreze i pe Maica Sa, vas vrednic de

Sa întrupare, Fecioara Mria slâ în umbr miJ

dcauna. dar contribuia ei la întrupare este fundat

mental. Rugciunea ctre Maica Domnului fac*

parte din comemorarea fiului su. In iconografuj

lor, este pictat împreuna cu lisus, însui faptul ci

S-a nscut fiul lui Dxminezcu din ca o siluca/j|

mai presus de toate fpturile.
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("uliul de cinstire a sfinilor

i rugciunile calre ei

9. Doxologia de mulumire pentru sfini i
invocarea sfinilor prin rugciuni de cereri pentru

cei viî i pcnlru cei mori, nedesvârii, constitu-

ie o practic, cretina, toarte veche. Caracterul le-

gitim al rugciunilor de mijlocire ctre sllni se

explic astfel;

a. Cretinii sunt „conceteni ai sfinilor i
casnici ai iui Dumnezeu " (Efes,2, 1 9 ), aparin aee-

leai familii. Cei adormii continu s fie membri

activi ai Bisericii. Dragostea sfinilor pentru fra

t pentru surorile lor din Uiserica pmânteasc nu]

poate fi înfrânata, ea crete mereu ca o vpaie dd

foc: „Precum nu se poate opriflacra focuhti s
urce in susf aa nu pot fi împiedicate rugutimtit

celor milostivis se urce la cer " (Isaac irul).

b. .. In ziua aceea. Domnul va venis se prea*

mreasc intru Sfinii Si" (1 Tes. I f 10)* „Sfinii

vorjudeca lumea " (I Cor» 6, 2). Biserica vzut arc

contiina c s-a apropiat de cetatea Dumnezeului

Celui viu. de Ierusalimul ceresc, anume, prin zeci

de mii de îngeri care se afl in adunare de sârb-
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luare- prin adunarea celor întâi nscui (ekklesia

prototokont, al cror nume este înscris in ceruri,

prin duhurile drepilor (Evr 12, 22-23), Dei „pe
ta/e*\ ea este cnprta cu Biserica cereasc,
graie .sfinilor, de darurile împriei. Cretinii,
înc în via, alearg spre premiul luptei (I Cor. 9,
24-27; Filip. 3, 14), s aib parte de „motenirea
sfinilor" (CoL 1,1 2). Pentru cei plecai Biserica
mulumete, pcnlru cei rmai ca mijlocesc.

c* Dac cei sfini sunt asigurai într-o stare de
fericire in continua devenire, ceilali sper in fg-
duinele eshalologice. In rugciunea ei. Biserica
este sigur c va fi ascultata de Dumnc/cu (Le,
1 L 8), ca are o încredere filial nedezminita (Le.
15,21). în cutezana ci (II Cor. 3, 12), Biserica nu
ennteaz pe un transfer de merite, ci pe îndurarea
Iui Dumnezeu din cauza mijlocirii sfinilor Si.
prietenii Si, în care El Se odihnete. Se îuclcgc
c Liturgltia Bisericii de mijlocire a sfinilor nu în-

locuiete jertfa rscumprtoare a lui llrislos (I

Tim, 2? 5; I In. 2, I), Arhiereul mrturisirii - omo-
loghiOt confessia - noastre (Evr. 3, \\ prin care
Biserica primete de Io latl ceea ce cere în nu-
mele Acestuia.

d. Sfântul se bucur de mântuirea aproapelui
su ca de propria sa mântuire. Situaia celor în

suferin slbete i bucuria drepilor crete pan la

sfâritul lumii. Acetia se afl într-o continu stare

de mulumire i de mijlocire. De asemenea, rug-
ciunea liturgic pcnlru mijlocirea sfinilor exprim
o anumit înelegere a fiinei $i a iconomiei lui

Dumnezeu, un Dumnezeu iu stare nu numai s
ierte pcatul (11 Regi 12, 13), ci i s duc i s
scoat din iad. Nu un Dumnezeu pedepsitor, ci

ierttor; „Stpâne. Atatiitorule. Dumnezeule al
pruiilor fi Doamne al milei, l'ctorute al nea-
mului celui murilor fi al celui nemuritor fi a roata
/nea cea omeneasca, care se zidete fi iari se
sinea; Ziditorule al vieii fi al marii, al petre-
cerii de aici fi al mutant acolo; Cel Ce masori
unii celor vii i rânduieti ceasul morii; Care
duci i scoi din nul; Cel Ce legi i&n neputin fi

dezlegi intru putere; Care întocmeti spre tre-

buin cete de aici fi indreptezi spre folos cele
'iitoare; Cel Ce-ai însufleit pe cei vtmai de
boldul marii,./* {Slujba vecerniei din Duminica
Pogorârii Duhului Slunl).

10. In Noul Testament, loi cei bolc/ai sunt
numii, în sens larg t sfini: „Suntem împreun
ctfesti cu sfinii i casnici ai lui Dumnezeu"

TIUJAT DE TEOLOGI K IMJGMATICA $1 KCfMEMCA

(Hfcs, 2, 19), In sens restrâns, sfinit sunt prieteni
apropiai ai lui Dumnezeu (In. 4, 14; le. 2, 23);
sunt drepii pentru a cror rugciune Dumnezeu va
crua poporul (Fac. ÎS, 23-32)

? deoarece mult
putere au rugciunile struitoare ale dreptului (Ic.

5, 16). Acetia formea/. împreun eu îngerii, Bi-
serica cereasc a celor care sunt împreun cu Hris-
tos (Filip, 1, 23). Biserica nu numai c-i propune
pe sfini ca exemple de .sfinenie, ci crede în rolul

lor de mijlocitori, alturi de Fecioara Mria, în
Faptele Apostolilor se pstreaz exemplul lui te-
fan, care se roag pcnlru cei care-I lapidau (F,A. 7,

59-50). Apotutipsa compar rugciunile sfinilur
cu tmâia care se înal la Dumnezeu ( Apoe. 5. K;

8, 3), Apostolul Pavel spune c sfinii - cretinii
suni asociai de lisus llrislos s judece lumea: „Au
nu iii c sfinii vor judeca lumea $i dac turneu
estejudecat de voi... " (I Cor, 6, 2).

Intre sfinii si. Biserica i-a recunoscut, în pri-
mul rând pe martiri, pe cei care au pltit mrturia
lor pentru Hristos. cu jertfi» vieii lor. De la în-
ceput. Bisenoa a adus euharistie - adic jertfa de
mulumire - în ziua morii martirilor >i a sfinilor,
chiar pe mormintele lor. Altare liturgice s-au ridi-

cat pe mormintele lor, trupurile martirilor i ale
sfinilor fiind recunoscute ca „ temple a/e Sfanului
Dtm'\ De altfel. întemeierea multor Biserici lo-
cale, in primele secole, s-a lâeut în legtur cu
moartea martiric sau cu caracterul exemplar al

vieii unui sfânt local. Antimisul im este altceva
decât o amintire a practicii de a celebra Liturghia
pe mormintele martirilor i ale sfinilor.

11. Exist câteva elemente specifice prin care
eullul cretin al martirilor i al sfinilor se deose-
bete radical de cultul pgân al morilor. Mai întâi.

Biserica a ales ca dal comemorativ a martirilor

i sfinilor zilele lor de „natere" spre via ve-
nic, i nu a naterii dup trup. Apoi, Biserica
practic înhumarea morilor i interzice incine-

rarea, deoarece aceasta contrazice credina în
învierea Impurilor Trupul este parte integrant a
persoanei. Prin înmormântare, trupul intr intr-un

proces organic de dispariie, ca osmân (In. 12,

24; I Cor. 1 5, 35-4yj, care trebuie s moar pentru
a renate, pentru a învia.

12. Trupul este templul Duhului Stânl (I Cor. 3 T

16-17), de aceea Biserica a venerat trupurile

sfinilor care se pstreaz intacte dup moarte -

moatele, ca fiind ptrunse de energiile Duhului
Slnt. Moatele nu sunt lalismanc sau obiecte de
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magie. Ele suni cinstite de cretini ca sursa de pu-

rificare, de tmduire i de sfinire (în Vechiul

Tcstamenl, cel care atingea un mort era considerat

necurat). Desigur, dincolo de moatele slinilor,

este ludat Domnul Ilristos al Cânii Duh Se odih-

nete intre sfinii Si. Despre cinstirea moalclor
nt s-a pstrat un document uulentic din secolul II*

care descrie cum credincioii din Smyrna au adu-

nat relicvele Sleitului Policarp. ucenicul Sfântului

loon, mort ctre 165: „Noi am adunat osemintele

lui, mai rare decât auruli mai de va/oare decât
pietrele de marc pre. I*e-am depus, apoi, sn locul

pe caret mant. Domnul s ne ajute s ne ru

gâm acolo, când vom putea, cu bucurie fi cu calm,
pentru a srbtori ziua martiriului sâu ca zi a
naterii lui, atât pentru amintirea celor care au
Svârit lupta, cât fi pentru deprinderea i pentru
pregtirea celor ce vor lupta in urm" (Actele

ntartirice. p. 33).

13. Desigurc cxislu a diferen între cultul de
adorare sau de închinare lui Dumnezeu-lalrcia
(Rom. 12. 1) i cultul de venerare a sfinilor-pros-

kynesîs (F,A. 10. 25): „Lui Ilristos ne închinm
pentruc este Fiul lui Dumnezeu, iarpe martiri ii

iuhim dup vrednicie cape ucenicii i pe imitatorii

Domnului, pentru neîntrecuta lor iubireJaf de
împratuli învtorul lor Fie ca fi nat s de-

venim prtai i impietat ucenici cu ei'* {Acte/e
ntartirice

r p, 33).

14* Apologetul Terul ian d urmtoarea mrtu-
rie despre persecuia împotriva cretinilor: M Duca
Tihnd se renan peste maturi, dac Nilul inund
ogoarele, dac cerul nu trimite ploaie, dac p-
mântul se cutremur, dac e foamete, dac se
ivete vreo molim, îndat se strig «La lei cu
cretinii»" {Apologeticul* XL, ZV

Comentariu:
JerCfa de mulumire pentru sfini

, f
Darjertfa noastr nu este numai de cerere, ci

Si de mulumire. Am vzut, astfel cum taprosca-
midie, când preotul incltin lui Dumnezeu darurile

aduse de credincioi, exprim i mulumirea i
cererea. Tot aa i acum, când darurile suntjert-

fite i sfinite, prin ele preotul fi mulumete lui

Dumnezeu, dar 11i roag; el exprim fi motivele

mulumim, dar adaug i obiectele cererii. Pentru
cine mulumete? - Pentru Sfini; cci, precum am

I

spus i mai înainte, intr-inti Biserica fi-a ajutiM
felul ei

f
vzându-i împlinit rugciunea pentrtfm

împria cerurilor $i pentru cine se roag pretxM
tul? - Pentru cei înc nedesvrii, cure au /refl

voie de rugciune".

Despre Sfini spune: Jnr aducem ie aceastlM

slujb cuvânttoare pentru cei adormii întrim
credin prinii, strmoii. Proorocii, EvangkeM
litii. Apostolii, propovduitorii, mrturisitorit\m
pustniciii pentru tot sufletul caresa svârit in-m

tru buna credin: mai ales pentru Prea SfântaM
Curata, Prea binecuvântata, sf\ita Stpâna noas-m
tr de Dumnezeu Nsctoarea i pururea Ft-m
cioara Mria... %

\ i înir mai departe tuat cea&
ta Sfinilor. Acetia sunt pricinuitorii mulumirii /h9
care Biserica o aduce lui Dumnezeu Pentru ei se 1
aduce aceast „slujb cuvânttoare", ca mu/fim
mire lui Dumnezeu i in primul rândpentru SjanM
ta Fecioar, ca una ce este mai presus decât toiM
Sjinii. De aceea, preotul nu cere nimic pentiim
acetia, ci mai degrab se roag ca el însuisJitm
ajutai de dânii in rugciunile sale; aceastapen-%
tru c - precum am spus - jertfa adus penirtm
dânii este de mulumire, iar nu de cerere.

Dup acestea, preotul rostete i cererea

M

rugându-se pentru mântuirea tuturor >l pvtttntm

toate cele hune i de folos fiecruia. El spunem
„înc ailucem ie aceasl slujb cuvânta**^wi
pentru lume, pentru sfânta soborniceasc i ap<t\-\

roteasc Biseric... " iNieoIaeCabasila, Tlcuirea
Dumnezeietii Liturghii, ed.1989, cap. XXXillJ
pp 80-81),

Icoana. Teologie i cult

15. Atitudinea Bisericii faa de cultul icoanelor

s-a precizat cu timpul. Origen i Tertulian nu suntl

în favoarea icoanelor, ca i Husebhi de Cezareca ;

(263-339), care. totui, recunoate c a vzut icoa-

ne rcprczentându-L pe Hrislus i pe Apostoli.

Tradiia eâ a existat o imagine autentica a portre-

tului lui Hrisios este fnarte popular in acest timp
de comunicare a icoanei, ceea ce cuvântul cot
pentru atizirc» acelai rol ii are icoana pentru ve-

dere. SfSntol Ioan llrisoslom spune c icoana e ol

garanie a întruprii reale, vizibile, a Iui Dumne-
zeu. Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei

clasica a fost Slanlul loan Daiuaschin (cea. 730-

760). Pentru acesla, icoana st pe faptul asumrii
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firii omeneti în Persoana Cuvântului. Acesta fiind

..Icoana lut Dumnezeu nevzut" (Col. L 15), In

slursiL împotriva iconoclasmului. Sinodul VII ecu-

menic (Nieeea, Bithinia, 787), cu contribuia pa-

triarhului Tarasie (784-806), fixeaz învturii
ortodox despre reprezentarea iconografica a lui

I lristos, a Maicii Domnului, a îngerilor i a sfinilor

16, în secolul VIII, împratul bizantin Leon dl

V-lea Armeanul (Kl 3-820) începe o campanie de

persecuie contra cultului icoanelor ortodoxe* sub

influenta religiei islamice, persecuie cunoscut
sub numele de iconoclasm (distrugere de icoane).

Coi care s-au opus acestei campanii, ce a produs

mari pagube iconografiei ortodoxe, au fost clu-
grii, De'pîld, stareul Mânslirii Stoudios din

ronstanlinopnl, persecutat i exilat din aceast
cauza, încurajeaz re/isleniu conlru împrailor,
astfel: „S pstrm neclintit credina noastr i
cinstit viafa noastr, Jarâ s ne stncm unii pe
affiit ci de ambele pr/i s fim siguri yi deplini.

Mrturisirea de credin care st înaintea noastr
se refer la întruparea Domnului nostru lisus

llristos. DecL oricine mi mrturisete c Domnul
nostru lisus Hrtstos este reprezentat pe icoan

t

acela nu mrturisete c Acesta afosl vzut in

trupul Su. Cci a fi vzut in trupul Su i a fi
reprezentat pe pictur este acefat lucru Oricine

no cinstete sfanul Su chip. mi-L cinstete pe
Domnul: in chip se gsete, de faptt prototipul

Icoana este expus i cinstit dup prototipul
celor care SUnt reprezentai... Noi îl cinstim pe
Itristos i icoana Lut o cinstim pe Maica Dom-
nului i icoana et, pe sfini i chipurile lor. Aceas-
ta este învtura Apostolilor pt* care am primit-o

de ia Sfinit Prini, iar eu v încredinez aceast
tradifie. pentru ca. graie Duhului Sfânt care e
prezent in vot, s o pstrafi Jur alterare i de-

viere" {Cate/teze mici. 51). Cu toate c Sinodul II

de Ia Niceea (787) consider iconoclasmul n ere-

zie, persecuia n-a încelat decât mult mai târziu,

Centru a comemora resiauraroa cultului icoanelor

i sfâritul persecuiei iconoclaste. împrteasa
Teodora a instituit ziua de 1 1 martie, 842, ca Sr-
btoare a Ortodoxiei, Azi se serbeaz in cea dintâi

Duminic din Postul Patilor, cnd se face proce-
siunea cu icoane .si amintirea tuturor celor care

au luptai pentru credina ortodox: sfini, patriarhi

i episcopL împrai cvlavjoL didascali. martiri i
mrturisitori

17. O scrie de canoane se refer la cultul icoa-

nelor^ care poale li rc/umal astfel:

a. icoanele nu sunt venerate pe temeiul mâlc-
rial, substanial (nu se ador icoanele în mod idn-

lalru, ca „dumnezei", aa cum credeau ieonona-

hiiK ci pe temeiul asemnrii chipului reprezentat,

cu persoana ui crei nume trebuie indicat pe icoa-

n. Prin însi indiearea numelui lui lisus 1 Irislos

sau a slanlului. se sfinete icoana. Dac conturul

sau numele persoanelor sacre se lcrg, icoana îi
pierde valoarea ci simbolic i „analogica" i de
aceea se arde. La fel i crucea, care primete sfin-

enie prin însi forma ei. Dac aceast form sau
lemnul ei se degradeaz, ea se arde. Astfel, orice

cinstire dal icoane/or revine persoanei zugrvite
(originalului), nu materiei, din care eîte tcut.

b. Tradiia ortodox face o distincie intre; la-

tric. adic adorare* cuvenit lui Hristos însui, ca

Domn-Atoriilor (precum i pâinii i vinului pre-

lactile în Trupul i în Sângele Domnului), hiper-

dulie sau supravencrare, acordat Maicii Dom-
nului, ea Nsctoare de Dumnezeu. ^\ venerare
sau cinstire, ce revine sfinilor, pe temeiul leg-
lurii lor cu Ilristos.

c- Fiina Iui Dumnezeu nu poate fi reprezentat
pictural, fiind invizibil i tar form. Tatl este,

lotui, reprezentat u»a cum apare în viziunile Pro-
feilor i in teofiuuile din Vechiul Testament (sub
form de tânr în descrierea tui Avraam - Fac. IS,

1-3). La fel i Duhul Sianl, Care vine în chip de
porumbel eu ocazia teofaniei de Ia Botezul lui

lisus in Iordan (Mt. 3, 16). Viziunile, teofaniile i
celalte evenimente din istoria mântuirii pot fi pic-

late i cinstite. Iconografii! trebuie s respecte înlru

totul datele Sfintei Scripturi,

d. In isloria Bisericii, mai ales în domeniul
misiunii, al catehizrii i al instruirii religioase,

icoanele au avut un rol decisiv. Icoana are funcie
didactic, iconografia fiind socotit catehismul
celor învai, ca i al celor neinstruii: funcie
contemplativ, deoarece ca sugereaz i alrage

spiritul spre o lume Iransfigurativa; funcie de mij-

locire, deoarece ea împrtete puterea nevzut
a sfineniei celui pictat. In acest sens, icoanele

trebuie s \'\c îmbriate i srutate cu cea mai
mare pictate.

e. Icoana este sfânt pentru c modelul repre-

zentat pe ea este slanl. De aceea, numai prinlr-un

act de binecuvântare i de ungere din partea Bise-

ricii, icoanele suni expuse spre cinstire, ca organe
prin care se manifcslâ darurile sfinilor. într-ade-

vr, în tatona Ortodoxiei, se cuhokc icoane fc-
toare de minuni, al cror mister rmâne învlui!.

173



fr- rRUi*. nu. m\ mu\

Fie c au fost pictate de sfini, 11c din cau/a cre-

dinei puternice a celui care Ic cinstete, fie ca au

fost alese ca instrumente în iconomia dumne-
zeiasc, aceste icoane sunt patrimoniul cel mai de

pre al evlaviei ortodoxe.

Comentariu

,Jar cnd a venit plinirea vremii, ai trimis pe
Unui-Nâscut Fiul Tu, Domnul nostru hsus I/rts-

fost Cei nscut din femeie, dtn pururea Fecioara

Mria, Care, luând chipul robului i Jacându-Se

asemenea CU oamenii, a închipuit asemnarea
preacuratuluiSu chip. punând mahramupe dum-
nezeiasca Safa, fi a trimis-o lui A\#ar

t
domnul

Edesei, ii prin ea l-a vindecat de neputin, fi tu-

turor celor care se apropiau de ea i se închinau

cu credina le da. prin lucrarea Sa cea minunat,
nenumrate vindecri fi multe binefaceri

Deci ft noi, o Preabunule i Preaindurate St-
pâne, in aceast sfânt Biseric a Ta, înaintea

stavel laie. am aezat cu cinste aceste chipuri ale

Iubitului Tu Fui intru pomenirea mântuitoarei

întrupri fi a preas/ovttelar Lui minuni, a Pati-

milor i a Rstignirii i a morii fi a preaslvitei

învieri fi a înlrii la centri fi a tuturor binefa-

cerilor Lui ce le-a artat neamului omenesc, fiind

pe pmânt, fi despre care lmurit ne istorisete

dumnezeiasca Evanghelie.

Asemenea, Preacuratei Maicii Lui, ca celei

mat cinstite ft mat înalte dect toat fptura i
celei mai plcute ie rugtoare fi mijlocitoare

pentru noi înc fi a/e îngerilor fi ah Proorocilor

fi ale Apostoli/or celor dumnezeieti glsuitorii

ale Mucenicilor fi ale Ierarhilor fi ale Cuvioilor

fi ah tuturor Sfinilor, ca ale unorplcui slujitori

credincioi i de aproape prieteni ai Ti fi care

sunt adevrate chipuri ale Tale, nu indumnezeind.

ci ftitndc cinstea chipului se înal la cel care se

închipuiete" (Arhieraticon* p. 1 80».

Recapitulare

• „Biserica cereasc a sfinilor " este o reali-

laic nou care a aprut în istoric. Duicolo de viaa

biologic sau omeneasc obinuit, a aprut în

lume viaa Fiului lui Dumnezeu care S-a fcui

om. De Ia Cincizecime, Duhul Tace din cei cre-1

dincioi membri ai Trupului lui Hristas, tare al-

ctuiesc Biserica, Cum Hristas este locul i lumea

tuturor, a celor vii i a celor mori pentru c toi Q]

aparin, tot aa i Biserica include i lumea de susj

liristos îi trimite pe loi s lumine/e lumea: „ Voi

suntei lamina lumii*' (Ml, 5. 141. Chipul slinik

devine lumin; „Afa sâ lumineze lumina voastrM

înaintea oamenilor" (Ml. 5, 15-16). Numai DunvJ

ne/eu cunoate numrul sfinilor.

• In aceast comuniune, crelinii i sfin(ii s*

întresc i se druiesc reciproc, se incredineazl

unii altora, se de/leaga urni pe alii. Pe noi j/fjwq

i unit pe aliii toat viaa noastr lui ffristos si

o druim t

\ Protectoarea acestei comuniuni est

Maica Domnului, care este comemorat la Litur-1

yhie dimpreun cu toi sfinii ". Comuniunea sfin-

ilor, cetate nepieritoare. Ierusalimul cel ceresc,]

este „mama noastr a tuturor". (Gal. 4
T
26).

Dumnezeu ii mânluiete pe muli pentru sfinii]

care poart pecetea Fiului (crucea), dar cu rug-f

ciunile sfinilor trebuie s conlucreze i pcto-j

sul: „Dac nuface omul tot ce poate fi nu uneti

aceasta cu rugciunea sfinilor, tiu are nici un foA

Ins de rugciunile sfinilor pentru ei Cci dac ea

SC înfrâneaz i se roag pentru el, iar el se deda
plcerilor i leneviei, ce~i folosete rugciunea
lor pentru eP Atunci se împlinete ceea ce s~m

spus: 'Unul zidete t altul stric. Ce au mai mult
x

decât osteneli/e?» (Sir. 34. 28)* Cci, dac s-t

putea ca, cel pentru care se roag sfinii sâ sa
mântuiasc fr s dea i elpuin luare itmmteA
n-arfi nici o piedic pentru Dumnezeu ta ei sa\

fac aceasta ft pentru toi pctoii lumii. Dar
chiar dac se ostenete puin si pctosul, el are i

nevoie fi de rugciunea dreptului. Cci. spune*.

Apostolul; «Mult poate face rugciunea luer-\

luare a dreptului» (lac* £ 16). Aadar, când st

roag sfântul i dreptul, trebuie S conlucreze

pctosul, dup puterea lui, prin pocittfa lui, cu\

rugciunea sfinilor, nefiind in stare s -i plA
teasc singur datoriile. El aduce din partea sal

puin, iar rugciunea sfinilor, mult" (Sfanul

Varsanufie i luan, întrebarea 616. „Filocalia
4

\]

vot lKpp. 584-585).
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XIX* Tainele Bisericii; „Pori ale harului i împriei"

1, De Ia Cinei/eciine la Parusie, de Ia revr-

sarea Duhului Stant pcMc Apostoli i peslc uce-

nici, în Ierusalim, pan la a doua venire în slava a

lui HriJtOS, Atesta Se arat. Se manifest i st de

fa prin Duhlii Sfan în viata liturgici a Bisericii,

pnn Cuviit i prin Taine. Prin voina Sa, lisus.

munci când a dai Duhul Slnt Apostolilor Si,

Ic-a încredinat puterea de iertare a pcatelor (In.

B0, 22*23). caic este transmisa acestora prin laine.

)up voina Lui. Duhul Slanl face din Bi&riefi tui

popor sacerdotal, o preoime, ca s continue mî-

unca apostolica-
'

<\\

Teologi» sacramental: taina -

transparena a realitii cshatologicc

2,Cuvâniul Taina (mysterion, sacramentum
care însemna jurmânt) se folosete cu mai multe

sensoffc misterul lui Dumnezeu, adic, planul divin

ilc a reuni totul în Hrislos (Lfcs I, 9-10), adic în-

treaga istorie a mântuirii, de la Întrupare la rcve*

ni rea in slav a Fiului; Cina Domnului sau darurile

mluiristice sfinite ft,La cma Ta cea mistic, tai

m prime$ti"k sacramentele, cele frap'c „pori ale

împriei" numiic si ptiri ale ..dreptii"* adic
lucrri în care Ilristns Cel învial împrtete prin

>uiml Sfan propria Lui via i darurile divine, în

mod v^ut. celor care deschid porile inimilor lor

prin credin. Mysterion înseamn ontologic pre-

zenta lui tlristos Cel înviat, adic, în mod coneo-

milenL II lat» cunoscut i transmite viata Acestuia.

Dup ce Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat o

figur dat din Fecioara Mana i S-a nscut

din ea trupele in chip negrit i mai presus de cu-

vânt întrucât nu Se mai poate întrupa sau nate
trupete iari din fiecare din noi, ce face? Av
împrtete spre mâncare trupulSu preacurat,

pe care l-a luat din trupul neprihnit al Prea-

curatei Nsctoare de Dumnezeu Mria, nscn-
du-Se din ea trupete. i mâncând acest trup al

Iau, flecare din noi. cei credincioi, care fi

mâncm cu \rednicie, îl avem in noi, întreg, pe

Dumnezeu Cel întrupai pe Domnul nostru lista

l/ristos, pe însui Fiul fui Dumnezeu t Fitil Prea-
curatei Fecioare Mria. Care sade de-a dreapta

lin Dumnezeu fi Tati
Aceasta potrivit cu fnsâi spusa Lut: „ Cel ce

mnânc trupul Meu i hea sângele Meu, rmâne
intru Mine i Eu intru El" (In, 6 t 56). Dar nu
provine niciodat din noi sau nu Se nate trupete

gt nu Se desparte de ItOL Cci nu Se mai cunoate
dup trup (II Cor 5 T 17), ca unul ce ar fi in noi ca

un copii ci este nefrupete in trupul nostru.

amestecându-Se cu fiinele i cufirile noastre in

chip de negrit i îndunmezeindu-ne. ca pe wui ce

suntem contrupeti cu £1 i trup din trupul Luii
os din oasele Lui (Efes, 5, 29). Acesta este lucrul

cel mare ol negritei icononui i al coborârii Lui

moi presta de cuvânt, svârit in noi: aceasta e

taina plin de toata înfricoarea, pe care am
ovits a descriu fi am tremurat sa o înfiez*'

3- Tainele, ca i cuvântul, aparin icunomiei

sau istoriei mântuirii actuale. Hristos a pus în ele

puterea harului, pe care acestea o comunic acolo

unde cclehrantul ;i pnmitoml nu ridic ohstacole.

Dup epoca întruprii, in care Dumnc/eu S-a t-
cut om. llristos Domnul va veni ca sa deu un
sfârit iconomiei Sale cu privire la oameni. In
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ac^st veac al îndum ne/ei rii, împrtirea eu harul

lui Dumnezeu este de alta calitate i intensitate.

Calea sacramental - cale de ireecre {pasc/ta) de
la o lume la alta, cale de mediere a Cuvântului in

chip de limbi de fix pentru a-i face loca viu în

inima sfinilor, esle proprie i adecvat naturii $i

condiiei umane în aceast parte a istoriei, în care

împrtirea cu harul divin se face sub Inim tan-

gibil, compusa: ap i Duh, pâine i Trup, vin $i

Sânge: „Pentru c. att cât suntem in lumea
aceasta, ne împrtim înc de Hrtstos in mod
nun îngroat prin sfântul Lui trup i preiosul Lut
sânge. Dar ajungând, precum s-a scris, in «ziua

puterii Lui» i urcând în ^strlucirea sfinilor»

(Ps. 109, 3), w vom sfini într-un oarecare ak mod,
aa cum tie fmprfitond i Datatorul bunurilor

viitoare Pe lunga aceasta. împrtirea de sfanul
Lut Trupi de butura din Sângele mântuitor este
i o mrturisiri* a patimii i a morii Iul Hrtstos.

privit in chip iconomic pentru noi Cci fnsiti El
zice C a pus legile privitoare ta aceast Taina
pentru cei cunoscui at Lui. tfDe câte ori vei mân-
< a pâinea aceasta i vei hea potirul acesta, moar-
tea Mea vefi vesti** (\ Cor. 1 1, 26). Aadar, prin
împrtirea de cele numite adineauri vestim in

veacul defa prin chip moartea Lui. Darcând va
veni Intru slava Tatlui, ttthfVGtti aduce mrturisi-
rea in timpul cerul pentru Patim, ci // vom cu*
noaste în chip curat ca Dumnezeu *faf ctre
fuf», cum zice Pa vel (I Cor [3, 12). Cci /l vom
preamri zice, ca pe Stpânul Pentru c. o dat
ce a murit, nu va mai muri; moartea pe El nu-L

mai stpânete, dup cuvântul lui Pavet (Rom. 6.

9). Pentru aceea a t zis: «Chiar daca l.-am cu-
noscut pe Hristos dup trup r acum nu-L mai cu-

nOQtmw* (II Cor 5. 16). Atunci îl vom cunoate
nu din cele ce este ca om. a din cele ce este ca
Dumnezeu adevrat, fund terminat icnnomia
pentru care S-o fuctd i om. Cct vor înceta, pre-
cum se GUViitB, raiunile intruprti i se va intro-

duce o cunotin mai înalt i va swluci in noi o
înelegere dumnezeiasc a mâsuuirii prin El într-o

slav dumnezeiasc *\

4. Temeiul biblic al Tainelor esle cuvântul lui

Hrislos: „Eu am venit pentru ca oamenii s aib
via i din belug s-o aib" (In. 10, 10). Dup
Noul Testament, ele sunt acte pe care Iisus Ilristos

Ie-a ales s împrteasc harul Su dumnezeiesc,
[n mod vzut, celor care vnr crede în El dup
înlarea Sa i dup revrsarea Duhului Stm Iu

Cinci/eeime. Astfel a voit 1:1 s rezideasc Trupul

Su tainic. Biserica, poporul sfinit al Iui Dunine-J
/eu. Fte suni numite jiu numai „pori ale harului 1

ci i „pori ale raiului'
4

* deoarece puterea împ^
riiei viitoare sed plin cle P ca o arvuna istoric

slavei esiialolugiec.

Deci, de la Cincizeciine Ia Pamsic, opera k
llristos pentru Biseric are un caracter sacrament
tal, adic, se actualizeaz prin Duhul Sfânt, prin
Cuvânt i prin Taine de urmaii Apostolilor, în
trei direcii:

- Duhul face anamnez* pomenirea întrupar

a Palclui, a morii i a învierii lui llristos;

- Duhul împrtete harul sacramental, pn
semnele i prin euviniele instituite de llristos i un
ercdmlate Bisericii;

- Duhul anticipeaz comuniunea sfinilor, dnc
urvunajmprici lui Dumnezeu.

5* într-adevr. Biserica practic cele apH
Taine cu înelegerea c lîsus Cel înviat trimit
Duhul Su cel Sfan s-i ung i s-i consacre pa
cei care cred, ca s-i iac prtai la Paulele, Ia
moartea i la învierea Sa. ca membri ai Irupulua
Su lainic. In felul acesta, El. Arhiereul ccrcscj
deschide prin aceste „porii ale harului" intrarea iii

rai unde se afla „pontul vieii ":
i( Cci când a mirau

in aceste Sfinte ale Sfintelori S-a adus pe Sine. im
tocul nostru, jertf fttaimea Tatlui ceresc, \lânA
tuitorul lumii i-u luat cu Suteipe cei care vor sâ
fieprtai îngroprii Sate, necerâtutu-le sâ moarai

tn chip firesc, ca i EL ci dttars mrturiseasc
moartea Domnului prin Botez i s-L vesteuscl
prin ungerea cu Sfântul Mir i prin imprf/rem
cu Sfânta lam ce se svârete pe altarul IttseA

nui unde. in chip neîneles, oamenii mnânc
Trupul Celui Ce a muriti a înviat. Aa c, dupd
ce i-a Jacul s mire pe porile împriei Sule.l

Domnul ti ii încoroneaz pe cei cure li urmeaz. I

47 aceste „pori " simt cu mult mai însemnate ji

mai de folos pentru sufletul nostru decât clttarl

porile ralului, cci acestea din urm tiu se des A

cltid nimnui dac n-a trecut inuinte prin cele din-

tâi; porile raiului stau înc incluse, în timp cm
celelalte sunt de mu/t deschise: cele dintâi îl fasm

pe om s intre, dar ii opresc de a mut iei. celeA

la/te dau omului libertatea de a mat tei dup ce a\

intrat o dat; unele pot fi închise $i au fost inA
chise. celelalte s-au dat în dou prft, catapeteas-\

ma s-a rupt i zidul de desprire afast drâmat.
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De acum ins nu mai tragem Unic de despri-

re uitre porile raiului t ale harului i nici catape-

teasm, nici zid despritor nu le va mai despari

pe una de alta. Cci nu numai c s-au descins

porile ci, precum aa de minunat zke Evanghe-

listul Marcu, fnsci „cerurile s-au deschis", ara-

tând. prin aceasta, c de acum n-a mai rmas nici

uif de desprire, nici catapeteasm i nici altce-

. a Cci hine a spus Sfântul Pavel c Cel Care a

împcat lumea de sus cu cea de Jos a unit-o i a

impciuit-a, iar peretele din mijloc al vrajbei l-a

surpat Unul ca acesta nu se poate minipe sine,

iar porile acestea, care pentru Adam s -au fost

deschis întâia dat, au trebuit s se inchtd din

clipa fn care Adam nu mat era in starea in care

rrehuia s rmân Dup ce ins aceleaipori an

fost deschise din nou însui Hristos. Cel Care n-a

srvârit i nici n-a putut svâri pcat - cci doar

spune ca adreptatea Lui rmâne in veac* - ur-

meaz c, de atunci, aceste pori trebuie s
rmân deschise, pentru ca oameniis aure prin

ele la viaa cea adevrat, iar o dat intrai acolo,

ei nu var mai iei." (Nicolae Cabasila. Despre

Viaa în Hristos, cJ* trad. cit., p. 143).

6, Dup Fericitul Auguslin. sacramentul este o

lormâ vzut prin care se transmite harul neiu-

zut'\ punând, astfel, acceni pe ritualul saeramen-

lai. Inlr-adevur Taina comporta (fonfi elemente;

a) ritualul sacramental sau forma exterioara: b)

harul conferii prin ritual. Dar între aceste clemente

se operca/â o comunicare real, eficace, defini-

tiva, desigur, misterioas, în care harul necreat

nanscende creatul Este vorba de simbol, în sensul

vie împerechere mistic între realilarca divina si

t ea uman, care face posibil trecerea, curgerea

vieii lui Dumnezeu în viata oamenilor. Pe plan

ipostalie, aceasta s-a reali/al în Persoana Iui lisus

I Irislos.Pc plan uman. Duhul face cu putina acest

«chimb prin mijloace vu/uie* cci omul este o fi-

in compus. Prin rugciunea Bisericii, care face

ceea ce lisus a voit i a rânduit pentru ApWtOlH
Si, cu puterea Duhului StanL acc« schimb este

eficace, adic harul transform si transcende reali-

laica. Astfel pâinea ordinara devine purttoare de

Trupul lui llristos, în Taina liuharistiel

7- Dar lucrarea harului nu se pornete daca

prcolul si eomuuilalea nu se afl in slare de rug-

ciune. Numai în ambiana rugciunii (epiclezei)

se produce întâlnirea cu Dumne/eu i se face pri-

mirea darurilor: „Cci vedem c Duhul Sfânt co*

T1UT4T OS TEOLOGIE DOGMATICA l ECUMENICA

hoar peste pâinea t vinul puse pe altar, in cli-

pele când preotul e pregtit i st la rugciune t
cere indurare lui Dumnezeu i ii adun mintea in

aceast cerere. i tui Zaharia i s-a artat ingerul

Sn vremea rugciunii ii i-a prevestit naterea lui

/oath La fel, lui Petru, când se ruga in cas. ui

ceasul ai aselea, i s-a artat vederea care I a

condus la chemarea neamurilor prin pânza cobo-

rât din cer cu vieuitoarele in ea De asemenea,

tui Cornelie i s-a artat îngerul i i-a spus cele

scrise despre el. când se ruga. far lui Isus, Jiul lui

Aftrvlfi i-a vorbit Dumnezeu când sttea aplecat pe

fa in rugciune. La fel, arhiereul auzea lâng
jertfelnic, deasupra chivotului, cuvintele Iul Dum-
nezeu; i de acolo primea in chip tainic de la

Dumnezeu vederile pentru toate ce erau de folos

timpului, acolo unde arhiereul intra o dat pa an

în vremea înfricotoare a rugciunii tuturor semin-

iilor adunate ale lui israel, auzea arhiereul cuvin-

tele lui Dumnezeu primr-o vedere înfricotoare

negrit, când intra in Sfânta Sfintelor i se arun-

ca pe sine pe fa. O. ce infricototwe era acea

tain, care se slujea prin aceasta 1 " (Isaac Sinii,

Cuvântul XXX/L în J ;ilocahY\ voi U\p. 178).

tur pulerca de a „deschide porile împriei
cerurilor" prin sfintele Taine o au preoii i epis-

copii, graie consacrrii lor sacramentale, cci în

preofie se arata puterea dala de Iisus Apostolilor.

8, Caraelcristiule comune ale 1 uinelor:

a) Instituirea fainele sunt celebrate de preoi,

in Biseric, în numele lui Hrislos i dup voia Sa.

Lle se svâresc sub impulsul lui Hrislos i dup
rânduîala Acestuia. El este uuturul fainelor, ca fi

al minunilor. Puterea Domnului era cu FI în aeeea

Oft El „tmduia" (Le. 5, 17). Tainele nu „ofer**

harul în mod independent de voia lui Hristos de a

„face accasla** i de porunca instituirii: „Facei
Aceasta intru pomenirea Mea". Aceasta pentru

c prin cuvintele de instituire, CI a anticipat ceea

ce se va face i se va da în Taine, prin Duhul Care

continu opera Sa.

De fapt, textele biblice cure vorbesc de iasti-

tuirca direct a Tainelor suni citite public ca paric.

obligatorie, dui ritualul acestora. Ordinea ritualului

sacramental trebuie s corespund cu ordinea bi-

blic, pentru ca, astfel sS nu se separe ceea ce

face Hrislos de ceea ce face Biserica, Ritualul li-

turgic Irebuic s reia întocmai fumia de instituire.

Preotul, la Liturghie, reproduce aidonia gestul lui

Ilrislos de la cina pascal ullim: ..Jn noaptea in
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care a fost vândut sau. mai degrab* însuti pe
Sine S-a dat pentru viaa lunnt. luând pâinea cu

sfintele, preacuratele ijar prihana mâinile Sale.

mulumindi binecuvântând, sfinindifrângând.

a dat sfinilor Si ucenici i Apostoli".

b> Numrul. Biserica a recunoscut apte Taine»

lara s dogmatizeze numrul lor. In genere, se

poale spune ca lisus Hrislos Ic-a inNliluil pe [oale.

Din secolul II, Biserica vorbete clar de cele dou
Taine instituite direct de lisus, Rotc/ul i Kuharis-

tia. Din vremea lui llipolil, se menioneaz i Hi-

njtonia. Diu secolul IV, Biserica recunoate Boie-

/ui - Mirungcreu - huliaristia ca formând un unic

ritual de iniiere. Din secului Xfl, Tradiia orto-

dox practic cele japle Taine. Unii comentatori

vd în numrul apte un simbol al universalitii

Bisericii i al plcniludinii: apte /ile ale sptmânii
(„In ziua a optea* DumnezeuS-a odihnit"), suple

pori ale Tebei, apte fii .i apte fiice ale Ninbci. In

Apocalips se amintete de; aple slelc, apte du-

huri ale lui Dumnezeu, aple sigilii, aple trompe*

le* apte daruri ale Duhului Sfânt (îs. I I, 1-2)- In

orice caz* Aposlolii nu pretind s fi instituit ei

iainele Bisericii; ei se numesc pe ei simpli „sluji-

tori ai tui Hristos Jfi icouomi ai Tainelor lui Du/n-

netot*
1
- oikonomons mysterion Theou - dispen-

satores mysteriorum Dej (I Cor. 4, I ).

c) Cauza eficacitii Tainelor st in faptul c
tljistos însui* Arhiereul venic, este cclcbranlul

lor. Care intervine cu prezenta i cu lucrarea Sa
nevzut prin rugciunea i prin mâinile preoilor

Biserica recunoate în cele apte Taine: puterea,

fora t lucrarea lui Hrislos prin Duhul Slnl pentru

poporul Su. In Taine, ne atingem in mod v/ut,

de Hrislos ncv/ul: „S-a atins de Mine cinevu.

Câci Eu ant simit o putere ce a ieit din Mtne"
(Le. 8, 46; 6, 19). De aceea, i formula fainelor

este impersonal: „Se boteaz", „Se cunun"
t

„Se împrtete '\ Hrislos este Cel Care d ilumi-

narea in Taina Botezului. Care unge i pecetluiete

in Taina Mirungcrii, Care-i consacra pe aleii i pe

slujitorii Si în Taina Hirotoniei» Care unete fe-

meia cu brbatul în faina Cununiei» Care iart

pcatele In Taina Spovedaniei, Care tmduiete
trupul în Taina Maslului.

d) Revrsarea Duhului la Cincizeeime s-a la-

cul anume pentru a aduna i a constitui Trupul lui

Hrislos* ca un popnr sacerdotal, ca templul Duhu-
lui Sfânt. Apostolii spun c Biserica a primit

H iconomia Tainelor lui Dumnezeu "
1 1 Cor. 4, I ).

uni

Ele au fost» de ta început încredinate Bisericii, Em
are visleria acestor energii (Mi. 13. 52). Desigur,!

Tainele se svâresc in numele lui Hrislos» dan

Biserica in culilaleu ci de „adunare preoeasc
particip la prco|ia lui Hrislos.

e) Hanii ncv/ul devine efecliv, prezent i i

crâror prin ritual* Ritualul e mai mult decât un
semn sau un simbol al harului sacramentaf blfl

semnific, dar i comunic, în acelai timp, harul. I
K o „poarta a harului" care conduce la rcahlalcal

nevzuta a vieii lui Dumnezeu, Care tace posi Kilfl

comuniunea pascal cu harul. De aceea, formJ
sacramentala a Tainelor se realizeaz prin:

semnele vzute, interioare, sacramentalei
rugciuni, binecuvântri, ritualuri, inclusiv, mâfl
turi&irca de credin personal;

prezenta i lucrarea eelebrantuluL epi^tuB
sau prcol hirotonit in mod canonic, adic în >ue-l

cesiunea Apostolilor, cure au puterea sacr de „ofl

face aceasta" în numele lui Hrislos (cf In. 2Ufl
21-23). Formulu sacramental {„Se boteaz ")tom^
lila de prenl în numele lui Hrislos i dup voina
Sa reprezint actul v/ul care însoete mijlocirea

Harului:

* Rugciunea sau invocarea (epiclc/a) l>u-

hului completeaz formula sacramental, deoarecd

Hrislos, Care opereaz prin mâinile preotului. Sa
arat i sl de fat prin Duhul Slnl. Ritualul si cui

vinlele de instituire devin elicace prin epiclezJ

Preotul nu sl în locul lui Hrislos >i nu lucreaz iu

persana Chrislh ca vicar al Lui, iipiseopul csld

doar chipul - lipul lui Hrb,JS. Care însui lucreaz

tn Biseric prin Duhul Sftfit prin cei care paruJ

cip la preoia a
- Tradiia canonic ortodox a subliniat imM

portanta ritualului extern» cci Biserica nu se poate I
dispensa de semnele sacramentale. De pild, Ri-J
serica poate accepta Botezul ereticilor, Hicui dup
ritualul ortodox, în cazul în care acetia revin la

Biserica ortodox. Aceeai tradiie a recunoscui

valoarea extraordinar a credinei, cci a aceeplat

Botezul tttn voto\ adic ob|inerea harului prin

dorina fierbinte. Iar svârirea ritualului.

f) Cu toatec hatul sacramental al Botezului se

d gratuii i iar merite personale, mârlurisirea de
credin in mod personal esle ahsolul necesarj

Cei dintâi cretini, numai dup ce au crezul in

predica apostolic s-au botezat i au primit hanii

Duhului Sfânt (F.A. 2. 36-38), Credtn[a deschide

porile harului. Ca >i Ia liotez, la primirea Sfintelor

178



UUTAT di; TEOLOGIE DOGMATICA rf ECUMENICA

daruri euharisticc, cretinul repet Simbolul tic

credin. Fiecare trebuies intre personal pe „uile

împriei '\ asumând moartea ii învierea lui Hris-

tos, în mod sacramental* Credina este o pregtire

si o cale spre Taine. De ce? Penlni ea. înainte de a

muri i a învia eu Hristos, nu în chip li/ie i pe

cruce, ca Hristos. cretinul trebuie s-i aduc
minte i s vesteasc faptul istoric al morii i al

învierii lui Hristos* Prin credin se face anam*

neza» pomenirea, recunoaterea Istoriei mântuirii

lui llristos, pe care cretinul o reine ca pe propria

lui istorie, în Taine.

g) Tatua face posibila întâlnirea personal cu

fisus Hristos iu mai cu seam- convertirea perso-

nal în mediul acestei experiene: „Iar Petru, ca-

rifetil Apostolilor dup ce x-ajurat de trei orii s-a

dat anatemei c nu~L cunoate pe Mântuitorul

câindu-se eu plânsul amar i cu pocin ade-

vrat, i-a ters pcatul i a fost primit de Iu-

bitorul de oameni i Stpânul i Mântuitorul Hris-

tos. i nu numaic x-a învrednicit de bucuria de a

auzi de cuvântul spus de htgertfemeilor: „Spunefi

ucenicilor hui lui /Vfrr/"<Mc. 16, 7)f
cii însui

Domnul m schimbul celor trei lepdri, l-a între-

bat de trei ori zicând' „M iubeti. Petre?" (In.

21» 15-1 7), artându-i c prin hunapocin s-a

vindecat de pcatul întreitei tgduiri" (Vars-

Mlfie i loan, întrebarea 615, în „Fltocalw* voi.

1 1 p, 584).

h) Potrivit poruncii Iui lisus Hristos, preolul nu

poale s celebreze singur, în afara de contextul

liturgic. „Acolo unde stmt doi sau trei" (Ml. 15.

19-20), Duhul Sf3nl este prezent i lucreaz ca

rspuns la rugciunea -j\ Ia invocarea Bisericii, De
altfel, toate Tainele graviteaz în jurul Fuharistici

i se fac în contextul Liturghiei, adic, in prezena

comunitii sau a parohiei. Taina este îneleas

nu numai ca având un punct de vedere formal i.

exclusiv, individual, în perspectiva mântuirii su-

biective» ci i ea un act eclezial, ca eveniment

bisericesc svârit în numele comunitii i în

perspectiva apartenenei Ia Biseric a celui care

primete Taina. Desigur, fiecare credincios intr in

misterul morii i al învierii lui Hristos: fainele

sunt etape succesive ale vieii lui Hristos, Dar

aceast accentuare a prezenei lui Hristos în Sfin-

tele Taine este inseparabil de caracterul bise-

ricesc, comunitar al Tainelor. Toate Tainele se

svâresc în contextul direct sau indirect al

Liturghiei i în prezena comunitii, cu ritual

al comunitii. în cam! botezului copiilor, dorina

de Botez i de mrturisire a credinei, care for*

meaz mobilul exterior al Tainei, sunt chiar expri-

mate de comuniti.
i) Preotul sau episcopul nu celebreaz in per-

sana Chrlslî i nici nu reprezint sau înlocuiete

Persoana lui Hristos. lisus Hristos celehrea/ i
svârete Tainele. ,Ju eti Cel Ce aduci i Cel

Ce Te aduci r Cel Ce primeti i Cel Ce Te îm-

pri" (HeruvieulL Preotul este doar slujitorul

Su. mâna prin care Hristos binecuvânteaz: „In

numele lui lisus Hristos Sazarmeanui ridic-te i
Umbl** (F.A. 3, 6), Tocmai de aceea rugciunile

liturgice se adreseaz la plural: „înc aducem

(oferim) ie aceast jertfa duhovniceasc. . " .

Preotul nu spune: „£ri te botez.

.

", sau „Eu te

iert.. '\ pentru c numai Dutnne/cu iart pcatele

«ML 9, 2; Mc. 2. 5). Preotul folosesc formule care

arat intervenia direct a lui Dumnezeu; „Robul

iui Dumnezeu" - „se boteaz", „se cunun", „se

împrtete" - HI este tmduitorul în Taina

Maslulut, dumnezeiescul har prohirisete, adic

îl alege i îl sfinete pe viitorul preot sau episcop.

El csle Cel Care Se milostivele fa de cel pocit

i-i druiete iertare de pcate ji dezlegare.

j) Tainele nu lucreaz automat sau magic, doar

prin însui faptul c ritualul este svârit corect (cx

nperc operate). Spre deosebire de practica latin

introdus târziu la Roma, potrivit creia, in Taina

Euharistiei» cuvintele de instituire constituie for-

ma Tainei ji, deci, prin ele se opereaz ,jransub-

stanfierea" darurilor, ortodocii cred c Hristos a

spus cuvintele de instituire o dal pentru totdeau-

na, iar preotul Ic actualizeaz în memoria comu-

nitii {nnamne/a), dar numai prezena i lucrarea

Duhului Sint, ca rspuns la epiclcza (invocarea)

preotului i a Bisericii, opereaz prefacerea daruri-

lor euharisiice. Teoria ex opere operato. dup care

taina posed eficacitatea ei mântuitoare în virtutea

celebrrii ei, deoarece Hristos este Cel Care efec-

tueaz mântuirea în taine i nu celebratul, nu poate

s justifice lipsa cpielezei, chiar dac ritualul Tai-

nei este împlinit conform inteniei Bisericii.

k) lisus Hristos lucreaz prin slujitori slabi, dar

nu prin slujitori infideli, ca Iuda. Tainele nu suni

invalide din cauza slbiciunii preoilor (Fericitul

Auguslin de Hippo; „Când botezul este adminis-

trat cu cuvinte/e Evangheliei, oricât de mare arfi

perversitatea celui care celebreaz (slujitorul)-

sau a celui care primete, sacramentul ist siste este
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sfânt in virtutea mrturiei acestuia despre Cel
Crui,/ îi aparine sacramental"). Totui, eficaci-
tatea Tainelor nu puatc s fie atribuit anei for-
mule în sine sau ritualului strici, independent de
ceea ce erede preotul i comunitatea sa. Ex opere
operatei arat semnul sacramental care produce
electul su prin el însui, nu în virtutea celui care îl

lace; cx opere opcranrîs desemneaz aclul car»,
are eficacitate sacramental în virtutea celui care-l
tace. în acest sens. Tainele svârite de schismatici
i eretici nu sunt valide, deoarece ritualul nu este
ceva magic. J-picleza in gura unui eretic este in-
valid, deoarece, dei forma exterioar este re-
spectat, ci nu crede electiv in coninutul ei. în
legtur eu Tainele ereticilor, s citm canoanele
apostnhee; ..Episcopul <uu preotnl care a recu-
noscut Botezul sau Jertfa ereticilor s fie depus.
Cci cefei de consimmânt poates existe între
Hnstos i Veliar? Sau ce parte poates aib cre-
dinciosul cu necredinciosul 7" (Can. 46). .Dac
un episcop sau ini preot l-ar boteza din nou pe cel
c are a primit Botezul adevrat sau duc a Iar bo-
teza pe cel care a primit Botezul întinat al ere-
ticilor, sfie depus, ca unul care iu in râs Crucea
Si moartea Domnului i nu deosebete preoii de
preoiifali- [Can. 47).

9. Teologia ortodox nu lace distincie stricta
mire 11 aure si iemrgii, dar Tainele presupun con-
diii Iar de care eficacitatea lor nn e asigurat.
De vreme ce Biserica cere ceva lui Duinne/eu.
sau Ii ofer ceva. Dumnezeu rspunde, druiete
harul Su. Lxisl o împerechere lainic mire cele
Ceteti i pmânteu. un schimb minunat: .. lmâie
Ii aducem ie, Hristouse Dumnezeul nostru, intru
miros de mireasm duhovniceasc Primete-o in
altarul Tu ceresc i trimite-ne nou bând Sfân-
tului Tu Duh -

10. Teologia ortodoxa n-a insisiat. Ui mod spe-
cial, asupra caracterului sacramental (sau pecetea
indelebil) al unor Taine. Botez, Mirungcre i Hi-
rotonie cure. dup catolici, (multe din nnitmilc
lolositc în teologia 1 ainelor; caracter, materie,
specie, esena, ucetdente, sunt luate din manualele
scolastice», ar fi ceva în plus fa de hanii sacra-
mental propriu unei Taine. întrucât, prin acestea,
cretinul particip la preoia lui Hrisios. dându-i o
configuraie caic nu se terge i nici nu se pierde
(indelebil!. într-adevr, Bote/ul. Mirungerea. Hi-
rotonia nu se repet, dar un preot inlldeî care p-
rsesc Biserica nu mai c preot: „Cei care s-au
<lespâr{it d,- Bisehc n-au mai avui luirul Duludui

Sfânt peste et. pentru c prin întreruperea succ.
siunii a încetat continuitatea comuniunii ..Cei carA
S-au rupt, devenind laici, n-au mai avut putere niMs boteze, nicis hirotoneasc i nicis dea aftt

ra harul Duhului Sfânt, de la care s-au exclus et
înii" (Sfântul Vasiie cel Mare, Epistola IM, 2)1

II, Tot mai multe Biserici cretine recunoj
a/i autenticitatea tradiiei sacramentale i Itlurgii

ortodoxe, în special: Botezul prin tripla afundri
in ap. urmat de Mirungere i unit cu împariâ>a^
nia: primirea copiilor la huharistic, eununecâturl
credincioilor cu Trupul i cu Sângele euharistiei
valoarea unei epide/c în ritualul Tainelor i Cine
Domnului. Tocmai de aceea, practica sacramentali
ortodox nu dorete s (ic înglobat în oniicxtiil
unor leze care nu-i aparin, dc-pild cx opere opej
raro. Romaiio-ealolicii recunosc validitatea Tal
nelor Bisericii Ortodoxe. De pild, Bote/ul est]
valid deoarece este svârit cu voina de a „Iaci
ceea ceface Bisertca" i cu respectarea ritualului
Fi aparin deja Bisericii, dei sunt în afar de Iii

mitele ei_ canonice. Unnea/ doar s fie integrai
s intre în „staul", pentru a avea pfinlaka^iur
loacelor de mântuire.

Tainele - Mysieriu

12. fainele (ritualul) de iniiere i Cor. 6, I

sunt:

Bote/ul - baptismu. baptisma (Mt. 28. 19fl
Ronx 6. 4; Efes. 4, 5) eslc Taina regenerrii sa\
..naterii de sus" (In. 3, 3; Rom. 6, 3-5) prin cart,
se dm ieste, in mod gratuit i (ar merite persoJ
nalc. harul iertrii pcatului originar, înnoirea viei
in, înfierea divin i apartenena la Biseric. B
singura Tain menionata in Crez, deoarece a fosfl
instituit de llristos însui ca poart de intrare iirl

comuniune cu Sfânta Treime i ca mijloc de inte-
grare în Biserica Sa vâ/ul, prin alturarea la eo-1
munitatea celor care s-au convertit în ziua revrJ
sâni Duhului Sfânt la Cinci/ecimc in lerusulim. Sd
face prm afundarea întreit în ap si prin invoca™
Sfintei Treimi {„Se boteaz „."), ceea ce inseanui
experiena personal a morii i a învierii cu Urii.
tos i in Hristos. De aceea Botezul este o condii*
necesar a mântuirii (In. 3. 7). Condiia: mrtu-
risirea personal a Simbolului de credin: „F.u\
cred în Unul Dumnezeu-Tatl .

"
,
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Ungerea cu Mir - chrisma, unetto [l In. 2. 20.

27; F.A, 8, 14-17; U Cor. K 21-22; Ki'es.L 13-

14), inseparabil de Role/ (1\A, 2, 3X: Evr. 6. 2).

.sie Taina prin care cel botezat este întrit în uni-

latea sa cu Ilrislos, priiiiind anume „pecetea*
4

Duhului Sfanl. adic darurile prin care ponicip la

misiunea Bisericii- Duhul vine de la HristoB i
clintete i marcheaz sufletul cu chipul KuL cei

botezai devenind hristoi, adic uni* Se Tace prin

ungerea trupului cu Sfântul Mir (sfinit numai de

patriarh), cu rugciunea: pecetea darului Duhului

Sfiittt"* Fiecare cretin (uns sau slant) primete un

dar propriu i o misiune proprie, aceea de a fi

martor al lui Hrislos in lume, Urmrile ungerii cu

Slntul Mir (myron): darurile Ouhu hi i Sfflnl (Îs.

1 L 2-3} i harfsmele; puterea de a vindeca, de a

prooroci, du a alunga demonii» de a vorbi in limbi

ele, Sllnlii pstrea/ in trupul lor puterea de a-i

vindeca pe alii i dup moarte,

Euharistia - e\harisna
t
koinonia. unwnuni-

cano II Cor 10. 16; 14, 16) constituie centrul

vieii sacramentale >n liturgice, în jurul creia

gravils&2& i celelalte Taine, Instituit de Ilrislos

i anticipare a jertfei Sale (Le. 22. 19; I Cor. 1 1,

25 1 Euharistia este Taina în care se comemoreaz

i se actualizeaz jertfa pe care lisus Ilristos a

adus-o de bun voie în propriul Su Trup Tatlui

Su, pentru pcatele lumii, o data pentru totdeau-

na, Ea constituie pre/ena i ofranda saeramen-

lal a jertfei lui Hrislos, Care-i invit pe cei bote-

zat s devtoft prtai la moartea >i la învierea a,
prin împânzirea cu Trupul >i cu Sângele Lui în-

sui, %uh forma darurilor euharistiee de pâine i de

vin prelaculc prin invocarea -#i prin lucrarea Duhu-

lui Sfiim (Ta Hagia) Numai prin Euharistie Hris-

los a fost recunoscut dup înviere (Le 24. 1 3-5 1
»

wi au fost recunoscui primii cretini (F*A« 2. 42,

16; 20, 7, 1 1). Lu este „pâinea vieii" (In, 6, 32-

_15)
t
hrana i bâulura cereasc, nepieritoare, pro-

vizie pe drumul veniciei, „leacul nemuririi" (Ig-

natie, cf. Efes. 20, 2», care se dâ tuturor la Cina

mistic a Fiului Iui Dumnezeu, ca mdulare ale

irupului Su, Sâ amintim c în practica Bisericii

apusene, sacramentul Confirmrii I adic de con-

firmare a Botezului) se administreaz, în cazul de

boteawe a copiilor, dup Botez, separau la o vârst

.uluita, de ctre episcopul locului [Catehism oa-

ro/te, nr, 1290- 1 292. p, 279). Dup tradiia cretin

eca mai veche, cele trei Taine: Botezul. Ungerea

lu Mir i Huharistia 5e administreaz ca lui ritual

de iniiere inlr-o singur i aceeai slujb, pentru a

TRATAI Dft. TEOLOGII* IKKiMATICA £1 HUMfcNtCA

arta c numai prin Euharistie. Taina Noului

Legmânt, se realizeaz unirea deplin eu Biserica

(de unde asemnarea dintre cristelni i potir).

Lama Mirungcru (F,A. 10, 3K) se face. chiar in

cazul copiilor, prin punerea mâinilor i prin un-

gerea cu Sfântul Mir. sfinit de patriarh, ca pri-

mat al Bisericii locale.

13. Celelalte Taine:

Mrturisirea pcatelor [spovedania, pocin-

a) - exomolaqhisis. nwtanoia, poemterttia (Ml, 3.

6;Mc l,5:F,A. 19, 18; Le 15, 7: Ovr. 6, H - sau

„al doilea Bote/" sau reconcilierea, este Tain in-

stituit de Hristos (In. 20, 22-23
),
prin care se con-

fer harul de iertare a pcatelor celor care se poc-
iesc (In. 6, 37; Ic, 5, 14-16) i se reia comuniunea

cu Biserica dup o perioad de separare. Condiiile

ci sunt; cina penitentului pentru starea de pcat,

înnoirea Simbolului de credin afirmai la Bote/,

mrturisirea individual i deplin a pcatelor

erave, dup care urmea/â rugciunea de dezle-

gare pronunat de cel care a primii autoritatea de

„a lega i dezlega " pcatele (Iil 20, 22-23),

Biserica rumano-catolic crede, de asemenea*

c puterea pe care lisus a dat-o Apostolilor Si în

/iua învierii (Tn. 20, 22-23) a fost încredinat Bi-

sericii Sale. Biserica exercit aceast putere in

iertarea pcatelor prin Taina Penitentei sau a Re-

concilierii sau a mrturisirii pcatelor. Protestanii

nu recunosc sacramentul penitenei, deoarece Bi-

serica nu arc nici un rol intermediar între om i
Dumnezeu. Nfnurisirea pcatelor nu poate s fie

înjeleus decât ea acceptare a „ confesiunii de cre-

diaf'\ în ritualul ortodox, rugciunea de dezle-

gare a pcatelor este o invocare adresat Duhului

Slnt ea s ierte pucutele personale mrturisite de

penitent. Dumnezeu, nu omul acord iertarea.

Cununia (nunta, cstoria) - gamos. nuptia,

connuhiwn (Evr. 13, 4; Efes. 5, 25-32) este cea

dintâi Tain amintit în Noul Testament* In. 2, 1-

12; ML 19, 4-6). Aliana conjugal a existat i în

Vechiul Testament. Hristos face din ea o Tain
dup modelul relaiei Lui cu Biserica, prin care lil

însui („Unete Tu însui pe robul Tu (N) i pe

roaba Ta (N f) stimele i pecetluiete pentru tot-

deauna iubirea nalural i consimmântul dintre

brbat i femeie, precum i fructul acestei unui:

procrearea copiilor i familia. Unirea dintre mem-
brii cuplului conjugal este unic, etern, divin, un

marc mister, ca i împreunarea mistici dintre 1 liis-

tas i Biserica Sa bfiîs.5, 21-23). La nu poate sâ

tle desfcut nici de moarte. Harul sacramental al
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nunii cslc împrtit de Dumnezeu pentru re-

alizarea scopului cstoriei, earc depinde de cuplu.

Dac se conslal câ harul dâmit n-a fost realizat i
c unirea celor doi este inexistent. Biserica ad-

mite divorul. O a doua i a Ireia celebrare a cs-
toriei esle posibil, dar numai dup un timp de
pocin.

Pentru Biserica romano-catolie. Taina Cs-
toriei constituie o legtur indisolubil inlru soi,

pe care numai moartea o rupe. De aceea, ca nu ad-

mite divorul .i nici recstorirca religioas a so-

ilor divorai. Cei care se cstoresc dup divor
sunt exclui de la comuniunea euharistic, fiind

considerai adulteri. Deoarece procreaia ar II

unicul scup al cstoriei. Biserica roman condam-
n relaiile sexuale preconjugalc, în afar de c-
storie, interzice avortul în numele respcclului

absolut pentru viat si centrului naterilor {Enci-

clica ffumunae Viwe. 1968), nu recomand in-

seminarca artificiala (in vitro) i metodele de pro*
creaie artificial.

Protestanii nu recunosc cstoria ca sacra-
meni. Csloria are, totui, un sens religios i cu-
plul poale sâ cear binecuvântarea lui Dunuic/cu.
care se dn în cadrul unei ceremonii în cure solii

Ctimtmt la indisolubililalea unirii lor (Mt. 19, 6;

Mc. 1(1. 9). Scopul cstoriei nu este procrearea.

Protestanii recunosc avortul în anumite situaii i
sunt în favoarea eontraeepici. în caz de divor,
dup ea/. Biserica poale s accepte posibilitatea

recstoririi lor la biseric.

Maslul (euhefaton) sau ungerea bolnavilor

(Mc. 6, 13; le. 5, 14-15 1 este Taina prin ciesc d,
prin ungere i prin rugciunea cât mai multor pre-

oi, harul tmduirii trupului suferind i a sufletu-

lui întristat de moarte, ea parle din natura pieri*

toare, supus corupiei i morii, a omului (Le. 5,

25-37; Ml. 10, 8). Taina in care „doctorul su-

fletelor i al trupurilor**. Care a suferit si UI în

trup. usurea/ trupul de suferina li/icâ i sufletul de
greutatea pcalelor, ie da spre via, nu spre moar-
te. Preoii se roag pentru cel bolnav ca wfsa se

* fac voia Ctt&"

Hirotonia (EA. 14, 23; [1 Cor. 8, 19; II Tint
1, Irt; Tit 1,51 înseamn instituirea i consacrarea
sacramental a slujitorilor bisericeti* hpiscupul
locnK prin rugciune i prin punerea mâinilor, d
unor slujitori alei autoritatea de a înva Rvan-
ghelia, de a celebra cuhul i de a organi/a comu-
nitatea cretin, in numele lui Hristos. în succe-

siunea Apostolilor* Dup CJneiyecime. opera 1

Hristos este completat prin revrsarea Duhului
Slnt i prin adunarea Bisericii ca „popor saeed
dotai" care particip la preoia lui Hristos. în afai?

de preoia comun a tuturor celor botezai, exista
preoia special sau sacramental a celor sfini
prin Taina Hirotoniei, prin care Hristos coninu
misiunea Apostolilor de a zidi trupul Su. „ffe/rfrj

câ intr-un Duh ne-am botezat noi top, ca sa fim u
singur trup*' (1 Cor, 12-13). Iui cei boiezai forj

meaz un popor sacerdotal (1 Petru 2, 1 0), chemi
s primeasc darurile (iwrismata) Duhului Sîa
(Rom. 12, 2-7; I Cor. 12, 5-12). Dar unii su
chemai s exercite diverge forme de slujire (di

conia) în trupul Iui Ilristos - Biserica (F-A, 1, 1

24). Ayadar, în Biseric, exist o egalitate saceti
dotal, dar i o deosebire de slujiri ierarhice, uncl^
primite prin hirotesie, altele primile prin hirotoni

Cinul preoilor i al episcopilor reprezint gurun.
obiectiva despre prezena i despre aciunea con
tinu a lui Hristos cu poporul Su.

Sinodul din Niceea (325) a artatc nu c nici o
contradicie între preoie i cstorie, de aceea a

admis Hirotonia celor cstorii. In schimb, BLse-J

ricn Ortodox impune candidailor la episcopal
voiul monahal. De asemenea. Biserica nu permit
cstoria dup Hirotonie, nici recstorirca pre-

oilor Din secolul XII (Conciliul II de ta LatcranJ
în 1 139), Biserica Romano -Catolica impune ecli

baiu! preoilor, cu înelegerea c celibatul ar aparn
1

line naturii sacerdoiului i ar însemna dispo^
nibilitate în serviciul Bisericii. Lulher a combtut!
vehement celibatul preoilor catolici. Pastorii, ca si

laicii, sunt liberi s se cstoreasc sau nu.
Papa foan Paul al IMea, în scrisoarea apos

tolic Mulieris Dtgmtalem (Demnitatea femeii),'

din .septembrie, 1988. respinge hirotonia femeilor.

Argumentul: lisus a fost brbat. Apostolii au fost

brbai. Biserica n-a hirotonit femei. Ortodocii
folosesc aceleai argumente contra hirotoniei fe-

meilor in treapta de preot i de episcop, dar nu în

cea de diacont. Protestanii accept femeile la

ministeriu.

Recapitulare

• Taina cslc celebrarea sacramental a Cu*
vântului, în care nu numai se evoc, se actuala
zea/ ieonomia rscumprtoare a lui litigios in
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luat amploarea ci, ci i se transmite efectiv viaa

^i iubirea Sa în forma vzut; , t
Pentru ca i viaa

lui Jisus s se arate in trupul nostru cel muritor'*

I II Cor, 4. I fl). Pe de o parte, istoria mântuirii re-

alizate de lisus este recunoscut i reprezentat în

mod obiectiv, prin aceea c, actele i cuvintele de

instituire a Tainei sunt recitate i reproduse aido-

ma; pe de alt parte. El, prin Care a venii i S-a

artat Duhul SlanU druiete celui care exprim
credina în mod personal (1\A. 8. 36-37; GaL3,

14), darul naterii de sus i al înfierii în Taina Bo-

tezului, ungerea eu Duhul în Taina Mirungerii.

arvuna viefi venice în Taina Euharistiei, vinde-

carea trupului în Taina MasluluL unirea conjugal

în Taina Cstoriei, iertarea pcatelor în cea a

Pocinei, misiunea sacerdotal în Taina Hiro-

toniei, Cel boleyat intr în comuniunea trupului

lui Hristos, Biserica (1 Cor 12, 13). Cclcbrantul

fainelor este Hristos însui prin cel care particip

la preoia Lui i arc autoritatea s-L invoce pe

Duhul Sfânt în numele Lut- De aceea, formula

Tainelor se zice la persoana a treia: „se boteaz ,

,
T
se împrtete11

, „se cunun'
4
etc. Svârirea ri-

tualului - ex opere operato - este completat de

invocarea Duhului Stm. Anamnez i epicii-/.u

trebuies fie înelese i practicate împreun*
• Viata sacramental care graviteaz in jurul

Lubaristiei asigur legtura nemijlocit cu harul

lui Dumnezeu. Ha n-arc înlocuitor. Viaa spiritu-

al, mistica sfinilor, viziuuea isihalilor, haris-

mele i celelalte daruri nu pot s fie disociate de

Cuvânt i de Taine, Fr acestea, pietalea cretin

e o simpl psihanaliz. tl Cunoaterea noastr des-

pre Dumnezeu o avem prin legtura nemijlocit

at Ei din clipa in cure raza dumnezeiasc a atms

sufletul nostru in Taina Botezului" (N- Cabasila).
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XX. Sfintele Taine, în special

Botezai

1

,

Botezul (a boteza înseamn a afunda in ap)
este singura fain menionat in Crezul dto 381,

deoarece este instituit direct de lisus (Ml. 28. 19-

20), ca „natere de sus" la o via nou, necesar

pentru mântuire: tt De nu se va nate cineva din

upâ i din Duh. nu va Intra in împria lui Dum-
nezeu" (ki. 3 f

5). „Cel care va crede i se va

boteza, se va mântui; iar cel care nu va crede, se

w axând?* (Mc, 1 6, 1 6). lisus însui S-a botezat în

Iordan de Profetul loan ca semn de continuitate eu

Vechiul Legmânt. Bole/ul Lui a fost ocazie de

artare {eptfanie) a Sfintei Treimi.

2. Foi oamenii sunt solidari cu Adain* prin-
tele comun", iar prin natura lui uman, i cu pa-

palul lui personal. La plinirea vremii. Dumnezeu

L-a trimis pe Fiul Su s asume în persoana Sa

proprie natura uman i s o restaureze prin jert fa

Sa adus Tallui, ca Mielul lui Dumnezeu i în nu-

mele frailor S;n. care purtau aceeai umanitate.

Aceasta înseamn c nu exista natur neutr. Sco-

pul întruprii cale s scoat firea din cele contrare

ei i s o schimbe potrivit lirii lui Hristos.

Aceast restaurare nu se opereaz de la dis-

tan i Iar participarea oamenilor Fiecare trebuie

s intre în ritmul vieii Iui Hristos, adic, <â moar
i s invie/e împreun cu El, nu în mod fizic, ci in

mod tainic, adic, schimbând umanitatea sa pc-
toas cu umanitatea îndumnezeit a lui Hrislos.

devenind conform chipului lui Hristos, Hristos a

svârit înnoirea firii noastre în ipostasul Su, iar

prin Taina Botezului, prin ritualul cufundrii în-

treite, care red i actualizeaz moartea de trei zile
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i învioica Iui Hristos, ne unete pe nui cu Siue si

ne face mdulare ale tropului Su. Hristos pune
tiparul chipului Su pe suflet sau haina lui Hristos
ia Tornia trupului cehii bote/al, care arc acum un
nume nou, cci ziua Botezului e ziua numelui:
„Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin Botez
pentru ca. p*eam Hristos a înviat din mori prin
slava Tatlui, aa s umblm si noi in înnoirea
vieii. Cci, dacii am crescut împreun cu El prin
asemnarea morii Lui. atunci vom fi prtai i
ai învierii Lut Cunoscând aceasta, c omul nus-
tru cel vechi afost rstignit împreun cu El. cas
se nimiceasc trupulpcatului, pentru a nu maifi
robi aipcatului" (Rom. 6, 4-n).

3. Botezul este o Tain de o mare bogie, aa
cum arat numirile multiple dale în Noul Testa-
ment. II se d nu numai pentru iertarea pcatului
strmoesc l nu numai copiilor (]n. 3, 3; Rom.6.
3-5). Botezul este i experiena personal a Cin-
cizecimii. Cel care a primit pârga Duhului i a
pzit-o neatins va primi i plintatea Duhului sub
turma harismelor. Cel nou botezai intru acum în
adunarea vzut a Bisericii, alâturndu-sc celor
care s-au sfinit in Ierusalim. De aceea condiia
esenial a Botezului csle mrturisirea pcatelor ji

afirmarea personal a Simbolului de credin: „Eu
cred... ". „ Eu cred... " trebuie repetat i Ia primirea
Tainei Împrtaniei- care e nedesprit de Botez.

4. Prezena Duhului Sfânt în cretinul botezat
este de o valoare incomparabil. Aceasta este asi-
gurarea ferm c cel botezat va Ii cu Hristos în
veci; .. Câi in Hristos v-ai botezat in Hristos v-ati
i îmbrcat'- (Gal. 3, 27). .Jmbrcarea în Hris-
tos" este Ins o experien contient, activ. „Nu-
mai morii nu simt când sunt îmbrcai " (Simeon
Noul Teolog. Cuvântare moral, IV). Cretinul
bote/a! nu este un corp inert, un cadavru. De aceea
simirea harului este un semn autentic al naterii
din nou, începute la Botez. Cretinul este uns, con-
sacrat, ca osta al lui Hristos. iar numele lui este
inscrisjn Cartea vieii.

5. în practica Bisericii apostolice, pstrat in
tradiia ortodox. Botezul, Mîrungerea i îm-
prtania formeaz un singur i inseparahil „ritu-

alde iniiere". De altfel. Evanghelia de la Botez:
Matei 28. 16-20, introdus de lectura Apostolului:
Romani 6. 3-11 i de „Ci in Hristos v-ai bo-
tezat", se citete dup ungerea cu slntul Mir a
copilului. Dupu Botez i dup Mirungerc. copilul
este adus în faa altarului unde primete Sfintele

Taine. Cu aceasta, intrarea sa în Biserica vzut
este complet.

Mirungerea

6. Mirungerea (instituire; l-.A. 8, 14-17) csU
Taina în cure, prin ungerea cu Mir (sfinit de pa-
triarhul Bisericii) pe organele de simt ale trupului;
i prin uivocarea darului Duhului Slnt; pecetea
datului Duhului Sfânt Amin", cel bole/at est<
consfinit în unirea sa cu Hristos, i se confer
darurile Duhului Slnt, fiind consacrat pentru o)
slujire în Biserica v/ul. Mrturisirea de credin,
ortodox (1642) face o analogie între venirea
Duhului Slnt asupra Apostolilor la Cincizccim*
i conferirea darurilor Duhului celor bote/aii. prin^
Taina Miningerii: ..Dup cum, odinioar, DuhuA
Sfânt Sa pogorât asupra Apostolilor in chip de I

foci a revrsat asupra lor darurile Sale, tot aa
i atmm. când preotul, cu sfântul Mir, îl unge pe
cel botezat, se revars asupra fui darurile Sfântu- .

lui Duh " (întrebarea C1V). Nicolac Cabasila
(
Via-

ta in Hristos, lîî. 1-7) gsete un element comun
între hirotonia preoilori ungerea celor botezai,
deoarece ambele se fac prin invocarea Duhului
Slnt i prin punerea mâinilor: „Dumnezeiescul
har... '*.

.. Pecetea darului Duhului Sfânt...
"

Taina se dâ celor botezai prin afundare întreit
în ap. în numele Sfintei Treimi, dup fgduina
lcut chiar în Vechiul Testament (Inii 3, l; F.A.
2, 17>. Potrivit principiului: fiecare Tain are elcc-
tul ei propriu. Mirungerea esle Taina comunicrii
Duhului Sfânt" {Viaa In Hristos. III, I). Dac
prin Bote/ cretinul particip la crucea, la moartea
i Ia învierea lui Hristos. prin Mirungerc el par-
ticip la energiile Duhului Sfânl, primind pecetea
{sphragis) sfineniei harului. înnoit prin baiu Bote-
zului, credinciosul devine „cretin" prin ungerc(I l

In. 2, 20). Mirul este simbolul regenerrii, dar i al

darurilor Duhului Sfânt; Jar Cel Care ne întrete
pe noi împreun cu voi in Hristos i ne-a uns pe
avi este Dumnezeu, Care nea i pecetluit pe noi i
ti dat an'unu Duhului în inimile noastre" (M Cor
1. 21-22).

'

7. Mirungerea este; o condiie de primire în
Biserica Ortodox i la împrtania acesteia, pen-
tru cei care au primii Botezul în sânul i dup
ritualul altei Biserici cretine. Potrivit practicii Bi-
sericii vechi, unele confesiuni cretine separ nm-
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pul Botezului de timpul Mirungerii sau sacramen-
tul confirmrii, pentru motive catehetiee i pedu-
gogice (la o vârst când copii suni contieni i
responsabili). în acest caz. Confirmarea eslc fcut
de episcopul locului, ceea ce pune în relief foarte

bine integrarea copilului în Uiserica local, re-

prezentat de episcop.

8. La patruzeci de zile dup Botez. copilul,

biat sau fat. este adus de prini, împreun cu
naii, la biserica, pentru ritualul numit „înibiseri-

cire", care const în introducerea copilului in altar

i închinarea lui în faa sfintei Mese. Cu aceasta ci

sau ea devine, în mod deplin, mdular nou al paro-

hiei respective.

Pocina

9. Pocina, Spovedania sau Mrturisirea
pcatelor {instituire: In. 20. 22-23) este Taina
iertrii pcatelor svârite dup lîulez, de unde i
denumirile ei: înnoirea Botezului, împcarea cu
Biserica vzut, iagâduina pentru a doua via
cretin, într-adevr, cretinul beneficiaz nu nu-

mai de Tainele de iniiere spre iertarea pcatului
armoesc, ci i de posibilitatea

, .înnoirii" Bote-
zului, de etape de ridicare prin pocin atunci

când cretinul a czut. De aici, necesitatea Po-

cînfei si a Spovedaniei pentru toi care au pctuit
dup Uotcz (1 In. I, 9). „Dac zicem c nu avem
pcat, ne ine.Uun singuri tfi adevrul nu este în

noi" (Un. 1,8).

„Pocina sau harul cel de al doilea, dual
\rem

r
poates ne ridice iari iafrumuseea Str-

veche. Dac nu putem sa rmânem cum <tm fost

hotaafi, atunci numai curia, câtigat prin oste-

nelilei prin durerilepocinei, poates readuc
sufletul ia frumuseea originar" (Petru Damas-
chis, învturi duhovniceti, I T II. L „Filocalia'\

\ p. 40, 192). Rugciunea penitentului este; ,.Am
pctuit ca im om, iarta-m ca un Dumnezeu".
Rspunsul lui Dumne/cu este: „Spune tu intâip-
catele tale, ca sâ te indrep(ezi'\

10. Taina are mai multe elemente eseniale:
- Recapitularea sau înnoirea mrturisirii de

credin lâcutâ de penitent Ia Botezul su: „Cred
in Unul Dumnezeu Tatl... Cred in una sfânt.
soborniceasca i apostolic Biseric... Cred i
mrturisesc un sfânt Botei. .

>**;
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- Contina strii de pcat i hotrârea de a
pune un începui nou, de a scliimba viaa (prin „fli-

noirea minit'* (Rom. 12, 2} inspirate de iubirea

lata de Dumne2eu, Cretinii au modele de cin
pentru pcate, atât în Vechiul Testament (Dan.
10. 10, unde se vorbete de cderea în genunchi pe
mâini în faa lui Dumnc/eu i de rugciunea lui

Mânase - 2 Cronici 33. 12-18), cât $i in Noul Tes-
tament: smerenia vameului în raport cu bogatul

(Le. IS, 14), întoarcerea la casa printeasc a fiti-

lul plecat: .. Tat. grvit-am cendui ifa de Tine;
nu mai j unt vrednicsm numescJiul tu" (Le.

15,18-19);
- Pomenirea ptatelor grave t mrturisirea lor,

pe nume, deoarece cretinul se afl în captivitatea

lor. Aceasta se lacea, în trecut. în mod public, în

mijlocul Bisericii, ceea ce se arta c Spovedania
este un ac) de împcare cu comunitatea. Mrturisi-
rea este totdeauna necesar, dar, mai ales, în cazul

pcatelor grave i dup o lung separare nejusttfi-

cal de comunitatea liturgic. Mrturisirea indi-

vidual i deplin a pcatelor grave (Biserica nu
admite mrturisirea colectiva i dezlegarea sacra-
mental general, dect în situaii excepionale)
este urmat de rugciunea de de/legare sau de
iertare a pcatelor, care este formulat de preot în

numele lui Ilristos, Sineurul care arc puterea de a

lega i de/lcga (Mc. 2, 7, 10; In, 20, 21-23), dar i
în numele comunitii: „Domnul i Dumnezeul
nostru flsus Hristos. cu harul i cu iuhirea Su de
oameni, s-i ierte fie fiule (fiic) N toate pcatele
tale". Noul Testament d un mare exemplu: unul
din condamnaii rstignii împreun eu Hristos a
zis: „Pattwnete-m, Doamne, când \ei veni in îm-
pria Ta", lisus i-a rspuns: „Adevrat griesc
(ie, astzi veifi cu Mine in rai

H
(Le. 23, 42-43);

- Prin dc/legarca sacramental se iart pedeap-
sa cuvenit pcatelor mrturisite, pentru care exis-

t „pocin de faptele moarte" (Evr. 6, I). De
aceea, canonul de pocin (epitimla) nu c o com-
pensaie pentru pcate, o satisfacie legalisl! Sin-

gura form de peniten cunoscut în Tradiie este

reinerea pentru un timp de Ia Cuminectur. Fx-
cluderea de la împrtanie nu îndeamn îns se-

parare de Biseric. Penitentul primete anafora

«antidoronnn locul Euharistiei (Sfanul loan Pos-

titorul ean.33). Mai mult, celui care se pnciete i

se aplic totdeauna metoda iconumiei, a creditului

pastoral, nu cea a aeriviei, a verdictului aspru (Si-

nodul iruhn, Can. 102). Spovedania are un carae-
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ter terapeutic; Jat, te-ai fcut sntos: de acum
s nu mai pâctuietr (In. 5* 14),

Euharistia

11. Taina Euharistiei (instituire: Le. 22. 19-

22; I Cor 1 1, 23-27) ocup un loc central în viaa
Bisericii i se deosebete de celelalte Taine,

iaurgii si slujbe eultiec. prin aceea c aici nu este

vnrha de împrtirea lainic a harului, ci de
cuminecarea cu Trupul si cu Sângele lui llristos,

„crbunele aprins" care arde pcatele, pâinea
cereasc ce se dâ spre iertarea pcatelor, spre

comuniunea cu Duhului StanU spre viaa de veci:

„Mâncare i butur ai dat oamenilor spre des-

ftare... iar noua ne*ai druit, prin Fiul Iau, mân-

care ji butura duhovniceasc i via venic"
{Didahia, X,^2). Niculae Cabasila descrie carac-

terul unic al împrtaniei, astfel:

„Fr îndoial c flristos Se afl in oale
Tainele. LI Care estei ungereai Baletul i hra-

na noastr, ba este defafi in cei care iau parte

la svârirea Sfintelor Tuine, importai tndu-le âin

darurile Sale
t
dar, în fiecare din Taine, El este

de fttf m alt chip Pe cei botezai ii curâete de
intinciuneajmeatuiui i întiprete in ei din nou
chipul Su, In cei smrtup face mat lucrtoare pu-

terile Duhului, a cror comoar s-a Jacul Trupul

Su prin ungere. Când îl duce ins pe credincios

la Sfânta Mas i-i d s mnânce din însui
I rupul Lui, Mântuitorul schimb intru totul lun-
trul primitorului, imprumutndu-i însi persona-

litatea Sa, iar noroiul care primete vrednicie de
împrat nu mai este noroi, ci se preface în însui
Trupul împratului: ce\xt maifericit decât aceasta

soart nici nu s-ar putea inchpui De aceea. Sfân-

ta împrtanie este Taina cea mai mare, pentru

c moi încolo de ea nu se mai poate merge, nici nu

se mai poate mluga ceia Cuci, de regul, duf> o
treapt vine o doua, dup aceasta a treia i apoi

tot aa pân la cea din urin. Dup Sfânta im
prtanie ins nu mai este foc undes peti, de
aceea ttvbutes te opreti aiciis te gândeti cum
sfaci, ca s poi pstra pân la sfârii comoara
pe care at dobâiidit-a" { Viaa în flristos. IV).

12. Aducerea si simirea darurilor euharistiee

au un caracter de jciUa. Iar ca Liturghia euharis-

lieâ s lie o repetare a Jertfei unice de pe Cruce a

lui Iisu> Hrislos, FI este „jertfa cea vtc t nejert

fit
%

\ Care , t
n dat pe Sine ca jertfa Prtnteh

Su aducându-Se, pururea Sejunghie", Intre ce

dou veniri ale lui Hrislos-DomnuL comunitatea

local aduce, prin episcopul sau prin preotul eu
aceast „jertfa duhovniceasc ifr de sngÂ
spre pomenirea Pastelul, a mrfii i a învierii lui

ffristos
4
' (Ix. 22, 191 si spre vestirea împriei lui

Dumnezeu: „Ori de câte ari mâncai din pâinea
aceasta i bei din potirul acesta, vesttfi moartea^

Domnuluipân va veni FI" (1 Cor, I 1 , 25),

Li legtur cu caracterul de jertfa al Liturghiei

euharistiee, se mai pot aduga urmtoarele: pâinea

care se frânge pe disc arat Trupul lui Hrislos cârd

Se frnge pe Cruce, iar vinul care se vars in potta

arat ansele Lui care Se vars spre iertarea p*j
calelor (cf. Ml 26, 26-28KM* sejertfete Tntpu
cel înlat al lui Dumnezeu Cuvântai coborân

du-Se din cer. ci cum a zis oarecare dintre Sfini

însi pâinea i vinul se prefac in Trupul }i Sân^
gele lui HlistOS, prin slujirea taittic cu credin
cufric, cu duri cit evlavie, a celor care s-au în

vrednica de dumnezeiasca preoie, primind schim

horea din acelea în acestea, prin lucrarea i
venirea Frea Sfântului Duh: nu fcându-se alt

trup decât acela al Domnului; ci. prejâcându-se tflj

acela, nestriccios i nu striccios aflndu-se
(Tcognost, Despre preoie, 73, ,J

;ilocalia". voL 4
p, 274). Luharistia este astfel singura Tain în car

darurile oferite - se prefac în mod real în ceea C
r

ele Semnifici La Uotez, apa nu devine Duh Sfânt,

de$i este purttoare de puterea sfinitoare a harul

.£uharisliu
t iitx sfântul tgnatie. este Trupul Mân

tuitorului nostru lisus Hristos, Trapul care

suferit pentrupcatele noastre ipe Care Tatl, I

buntatea Sa. L-a înviat" {Ctre Smirrtent\ VIL 1)

Peutra a exprima caracterul unic al Jertfei lui Ilrîsn

tos. numai o singur Liturghie se celebreaz într-

z\ linirgie. la acelai altar, de ctre aceeai par

hie. inlr-tin anumil loc,

13, Cuminecarea sau mâncarea Trupului eu-

haristie nu înseamn consumarea fizic a Trupul

lui lisus* Trapul Se gust în mod real, sub fo

pâinii i a vinului. Apoi* Trapul i Sângele apnr

Fiului întrupat, rstignit. înviat, înlat i încorona

ca Domn i nu Tatlui sau Slantului Duh. Desigur

darurile devin „euharistie" (-mulumire) prin hi

crarea comun a Sfintei Treimi. i, deoarece Fiu

este unit cu fatal i cu Duhul Sfânt, credincios

pol spune dup împrtire: „Am primit Duhul cel

ceresc". In taina Cuminecturii. Hrislos Se d in

im



ircg fiecruia, neunprindu-Se ii nemieurandu-sc
în cei care se fac pariai de HI.

14* Insiiluit de însui lisus jn Joia Patimilor

Sale, în limpul ullimei cine cu Apostolii, Euha-
ristia esle svârit acum Dumineca, lt Zi in care

Dumnezeu* schimbând întunericul i materia, a
creat lumea, iar lisus Hristos. Mântuitorul nostru

in aceeai zi a inviuf din mori*' (Iustin, Apologia

A cap. LXVII)* înc de Ia începutul Bisericii in

Ierusalim, cretinii, prsind calendarul cullic ur-

mai de Sinagog i de Templu, n-au mai linul zi

tic odihna i jertfa sâmbta, ci s-au adunai pcnlm a
celebra „Mulumirea" (Huharislia) in prima zi a
sptmânii. Dumineca, pentru o retrire sptmâ-
nala a Pate lui.

Potrivit regulii apostolice transmise de Iustin

Martirul, nu poale participa la Euharistie decât

numai „cel care crede ca cele propovduite de
noi sunt adevrate fi care a trecut prin hala ier-

trii pcatelor fi a renaterii, trind mai departe
aa cum ne-a transmis Hristos " {Apologia întâia.

LXVI)* Biserica Ortodox nu accepta la Cumine-
ctur cretini care aparin unei Biserici ce nu
mrturisete acceai învtur de credina, mai
vilcs în privina Euharistiei i Preoiei.

Preoia
*

15. Taina Preoiei sau a Hirotoniei (insti-

tuire: 11 TinU, 6; I fim. 3, l; Tit 1,5) esle Taina
inlroduccrii in succesiunea apostolic, prin con-

sacrare sacramental, a slujitorilor bisericeti, con-

sacrai acelor slujiri pe care Apostolii le-au re-

cuuoscut ca Uind dup porunca lui Hristos i tar
de care identitatea i unitatea Bisericii vzute nu
pol fi garantate. Hirotonia nu conlcra harisma i
demnilaiea Apostolilor, unice i nelransmisibile,

ca membri ai grupului tt Celor Dots/jraece " Apos-
tolii - simbolul poporului lui Dumnezeu - au un rol

unic, nctransfcrubil de aceea, in aceast poziie, ei

nu au succesori. Primind de Ia Hrislos autoritatea

s lucreze în numele Lui (Le, 10. 16) i s trans-

mit mai departe ceea ce au primii, Apostolii au
instituit slujiri care au un caracter i o funcie
apostolic. Aceste slujiri au Ibrmc diverse, dar ele

au fost introduse sub supravegherea Apostolilor i
prin punerea mâinilor lor, ritual prin care se d
autoritatea slujirilor (cE l\A. 13, 3; 20. 28).

ikaiai ut: rSOUXHE DOGMATICA *i ECUftffiMtCA

16. In ritualul Hirotoniei, cele dou clemente
sunt inseparabile: punerea mâinilor episcopului

cu rugciunea de invocare a Duhului Slant Care
importe un har special pentru o misiune specific
în Biseric, i trimiterea de a sluji in numele lui

Hristos dup voia Sa. Slujitorii bisericeti (epis-

copi, preoi i diaconi) nu lucreaz in lotul lui

Hristos, ca i când Acesla ar fi absent Ei nu sunt
propriu-zis vicari, reprezentani sau înlocuitori. Ei
au darul de a manifesta v/ul, de a da garanie
obiectiv despre prezena continua i activa a iu j

Hrislos cu poporul Su, Tocmai de aceea* numai
episcopii i preoii hirotonii în continuitate cu
Apostolii pot sluji cu puterea Duhului Sfan spre
predicarca Evangheliei, spre iertprea pactelor,
spre celebrarea Tainelor. Numai ci sunt trimii
prin actul hirotoniei, s dea un semn eficient Je lu-

crarea Iui Hristos în mijlocul poporului.

„Druirea Sfântului Duh se face prin atin-

gerea mâinilor trupeti (FA. 8. 17), care trans-

mite, celui care se apropie cu sinceritate cj cu
adevrat, lucrarea dumnezeiasca fi harul dum-
nezeiesc, care ia rândul ei se transmite prin qceas-
ta iarf i altuia fi prin el iari altuia fi OWCtf prin
succesiune, Intuiznduse împretui Cil lot timpul**

(Grigorie Pal ama. Despre impârtâfirea dum-
nezeiasc, 20, „Filocalia". volJ, p.39K).

De altfel în actul Hirotoniei, pe care episcopul

o svârete în virtulea succesiunii apostuijcc;

„ Darulpe care l-ai vrsat peste Sfinii Apostoli ai
binevoit s se întind pân la noi*\ HrisUi$ esle
Cel Care pune mânu. La Hirotonia preotului^ epis-

copul se roag: „ Tu însui Stpâne al rutur rf pe
acesta pe cure ai binevoit s pui minilv prin
mbte, binevoietes primeasc acest mare har al
Duhului Sfânt.,, ca s aib via vrednic de
aceast mare cinste de preot, druit lui prin
providena Ta atotputernic" (Hirotonia preo-
tului, Arhiertuicon, p.80). în orice act sacramental
Arhiereul bisericesc este slujitorul Marelui Arhie-
reu ceresc: .. Cct nu prin punerea mâinilor ntele

peste etr ci prin trimiterea indurrilor Talc celor
multe se d celor vrednici ai Ti hantl" (Hirotoni
diaconului, Mulitfelnic, p. 76). Hirotonia episco-

pului se face numai Dumineca in cadnil Liturghiei

euharistiei

17- Faptele Apostolilor (Cap.6: 21), 28; 1
1 , 29-

30; 14, 23; I5 f 2, 4, 23: 21, 8», ca $i epicele
pauline(l fim, 3, 1-13; 5, 1 7) atest existena jj^
tineta i complementarii a eelor trei slujiri sacer-
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dulale. instituite prin Hirotonie. în secolul urmtor,
Sinlul Tgnatie al Anliohiei, ci însui episcop, va
explica pe laig i simbolismul episcopului, preo-
tului i diaconului. {Ctre Fiitul 4: Ctre Magtt 6,

1 : 3, 1*2; Ctre Trai 3>. Ca succesori ai Aposto-
lilor, episcopii au o rspundere i o misiune apos-
tolic. Episcopul este conductorul unei Biserici
locale. îu calitate de membru al colegiului episco-
pal colegiu care reprezint grupul „Celor dois-
preun- fpiscopul reprezint Biserica univer-
sal ii de aceea are autoritate iu Uiserica local. I:

singurul care confer Taina în cele trei trepte MU
slujiri. Prc/hitcru (preoii) exercit funciile sacer-
dotale in unitate deplin cu episcopii. împreun
formeaz preoimea sau cinul preoesc caic arc
rspundere de Uiscrica local. Preotul primete de
la episcop rspunderea pastoral pentru o paro-
hie. Diaconii se afl în serviciul episcopului, De*i

*

n-au preoia necesar svâririi Tainelor, ei au
diverse funcii în Biseric: predicarea Evanghe-
liei, diaconic.

18, Preoia - harisra i slujire recunoscute i
consacrate prin hirotonie - se exercit In mai multe
direcii;

- Predicarea Evanghelist fEfcs.3, 6-9) sau
„slujirea cuvântului " (FA fi* 4). 5 i nu numai sim-
pla citire i interpretare a Sfintei Scripturi (Rom.
10, 14-15), care erau obligatorii i pentru sinagog
(Rom. 15, 4). Predicarea Fvangheliei înseamn, pe
ling vestirea istoric a lui lisus Ihislos ji a în-
vturii Lui. propovâduirea într-o perspectiv es-

liatologie (Mt. 24, 3 1 ). Desigur câ slujirea kei ig

matic i misionar nu era privilegiul exclusiv al
celor hirotonii. Didahia menioneaz profei i
didascali itinerani.

- Svârirea Sfintelor Taine i, in primul rând,
d Euharistiei (I Cor. 14. 16-17; I Tim. 2, 1), Pre/-
biterit nu sunt altceva decât ,. iconomi ai harului

,j

.

(I Pt. 4, 10). Adevrata Euharistie este cea cele-
brat de „episcop" sau de cel cruia episcopul i-a

îngduit (Ctre S/nimeni^ 8. I r

* Slujirea pastoral (I Cor, 12, 18} care nu
înseamn doar a conduce $i a oficia, ci, mai ales. a
pstori, adic a apra, a oferi o hran, a întreine
prin jertfi, lisus Hrislos e numete pe Sine „Ps-
torui cel htm'\ întrucât îi pune viaa pentru oile
Sale (Iu, 11), 1 1 ), Prin porunca „Pofte oile Afrfe"
(In. 21, 16-1 S)

t Petru \ ceilali Apostoli, ca a ur-
mai lor, sunt chemai s actualizeze pentru lic-

aire generaie, loc ;i timp, acrul in care Hristos în-
sui pe Sine S-a dat pentru viaa lumii.

- Ierarhia în Biseric nu cale o instituie cle-

rical, de sine stttoare, deoarece i mirenii
particip la preoia lui Hristos, Nicolac Cabasila
(

I 'tata in Hristos. III. 1-3 1 face o analogie intre Hi-
rotonia preoilor i Mirungerca celor botezai,
deoarece ambele se fac prin punerea mâinilor fl
invocarea Duhului Sfan; ..Dumnezeiescul han
Care vindec nrice slbiciune $f împlinete aria
lips ", „ Pecetea darului Duhului Sfânt..

|J

.

Cununia

19. Cununia (instituire: Efes, 5, 25, 32) este]

cea dintâi dintre Tainele cretine amintite de Noul
Testament (In. 2,1 -l I ; ML 19, 4-6). De fapt. csJ
(oria (alianla matrimonial) exist i în Vechiul

:

Testament, dar lisus îi d o semnificaie uniej
sacr, etern. Nunta este faina în care se binccu-l
vânteazâ unirea brbatului cu femeia, cu trup i su-f
llet, într-un mod unic. Unii exegei biblici cred c
textul: „Acolo unde sunt dai sau rrei unii in nu-

\

mele Meu" (Mt ÎS, 20) se refer la unirea dintre
brbat i femeie.

Ritualul de consacrare a perechii brbat-
femeie cuprinde:

- Liberul consimmânt sau legtura natural,
bazalfi pe iubire, u celor care se cstoresc, mem-
bri botezai ai Bisericii, Acest contract matrimo-
nial este indispensabil nunii, dar aceasta nu o fac
o instituie divin,

- Caracterul sacramental propriu Nunii îl dâ|
binecuvântarea unirii (mâinilor) împreun cu ritu-

alul încoronrii svârit de preoL în numele Iut|

llrislos i dup modelul unirii lui Hristos cu Bi-
serica. Mireasa Sa (Efes. 5 T 25-321» prin care se
druiete un har special mirilor. Momentul princiJ
pat al fainei este rugciunea de unire a soilor]
„i acum. întinde mâna Ta din Sfântul Tu loctm
i unete Tu însui pe robul lii (\

r

j i roaba Tu
fN), pentru c de Tine se însoete brbatul cu /*•-

meia. Unete-i pe ei întrun singur trup. inamtti
utuz i cu dragoste, daruietc-le lor road pantei
celui, ca s dobândeasc mulime de copii". Cil
mâinile împreunate, soii primesc cununiile pe cra
ca semn al alianei lor. cu binecuvântarea: ..5ec<l
nun robul lui Dumnezeu.. ", Preotul îi conduct
pe cei cununai împreun cu nayiî tor, într-o ikc

lire, ca Ia liote/.
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- Ca orice Tain, Cununia trebuie s se ofi-

cieze în legtur cu Liturghia. Prin ieonomie, este

permis s se fiic separat de Liturghie, tar îm-

prtania s fie înlocuit cu pâine i cu vin,

binecuvântate.

20. Scopul Cstoriei este o unire complet
intre soi, care s asigure sfinirea reciproc (I Con
7, 14), integritatea familiei prin fidelitate comun,
naterea pruncilor, ordinea moral a societii i a

creaiei. Semn al fidelitii i al alianei cu Hrislos,

Cstoria este unic, liste o legtur conjugal

indisolubil (ML ly. M), o monogamic perpetu,

tisus llristos a inter/is divorul - diax\ghion, re-

ptiditmt (Mat. 5, 3; 19. 6; Mc. 10, 9), deoarece

separarea coilor împinge la adulter, iar Apostolul

Pavel vorbete despre cinstea cstoriei {Fvr. 13.

4). Adulterul este pcat deoarece uzurp fideli-

tatea unui so. De asemenea, divorul este în con-

tradicie cu indisolubilitatea cstoriei. Biserica

nu permite reeâ*torirea. Totui ea admite di-

vorul ca o concesie. Prin moiteo unui so csto-
ria este stins (Rom. 1 T 2; 1 Cor. 7, 39), Tot prin

iconomie, Biserica poate s accepte prin pocin
i mrturisirea pcatelor a doua sau a treia csto-
rie, dar niciodat a patra. Recstorirea are tot-

deauna un caracter penileuial (dup Sfântul Vasile

cel Maro, canonul 5, cei recstorii nu sunt ex-

clui de la Cuminectura, dar trebuie s se abin,
in semn de pocin, doi anii Biserica recomand
vduvelor s rmân necstorite, cci moartea

nu rupe unirea dintre soi.

21. Reinerea de la relaii sexuale proprii

soilor, cât i cstoria sunt legitime din punct de
vedere natural i moral. Celibatul ca i castitatea

conjugal, este o recomandare, nu o porunc (1

Cor. 7
r
5-81. Cstoria nu trebuie s lic redus la

simpla satisfacere a instinctelor sexuale, nici ca

remediu împotriva concupiscenei, care ar fi rea în

sine. De asemenea. Cstoria n-a fost niciodat

justificat exclusiv prin procreaie, natere de

prunci. Cstoria implic naterea de copii (1 1 im.

2, 15). dat ea este mai mult decât aceasta (1 Cor. 7
T

4-5), este. adic, druirea reciproc a trupului: „S
nu v lipsii unui de oftul" In intimitatea brbatu-

lui i femeii unili prin Nunt, sexualitatea lipsit

de procreaie, mai ales, în ca/ de sterilitate, nu se

cade s fie condamnata. Iar a considera motivele

naturale i morale.

22. Refuzul cstoriei pentru molive de con-

fort, lux, libertate, fric de rspundere, ura fa de

copii, nu intr în disciplina cretin. De aseme-

nea, morala cretin interzice practici care pun in

joc demnitatea i liberlalea persoanei: relaiile se-

xuale cazuale, cu diferite persoane, homosexuali-

tatea, avortul. masturba|ia. libertatea erotic în

general. Toate acestea simt subiecte dclicale, care

nu trebuie s fie judecate legalist. tar examinarea

contiinei persoanelor în cauz, sub îndrumare

spiritual i pastoral serioas.

23. Cununia se administreaz celor botezai in

aceeai Biseric, cea Ortodoxa. Cstoriile mixte,

cu neortodncii, care se fac Iar presiuni din partea

altei Biserici, pot s fie binecuvântate, eu condiia

ca soul ortodox s continue s rmân fiu al liise-

ricii sale i s lucre/e pentru unilalea Bisericilor

în asemenea situaii, preotul trebuie s cear în-

drumarea episcopul sau: „ Trebuie ca cet care se

însoar j/ cete care se mrit s Juca unirea cu
aprobarea episcopului, ca sa fie cstoria lor

dup Domnul, i nu dup poft. Toate s se fac
spre cinstea tui Dumnezeu" {Igmitic Teofomf
Ctre Po/icarp, V, 2).

Musiul

24, Maslul este Taina în care cel bolnav lizic.

prin ungerea eu untdelemn sfinit i prin invocarea

harului Sfântului Duh de ctre preoi, recapt
sntatea i integritatea firii sale odat cu tm-
duirea trupului i cu iertarea pcatelor. O referin

direct despre aceast Tain se gsete în Epistola

lui lacov (5, 14-15): „Este cineva bolnav intre

voi}* S cheme preoii Bisericii ca s se roage
pentru el

t
ungndu-t cu untdelemn, in numele

Domnului. i rugciunea credinei va mnlut pe
t ft bolnav i Domnul ii va ridica, i de va fijcut

pcate, se wr ierta lui* Una din slujirile mesia-

nice ale lui Ilrisios este cea taumalurgic, aa cum
reiese, de altfel, din cele apte pericope evanghe-

lice care se citesc la Taina Maslului (In. 5, 26-37;

19, 1-10, Mt 10, 1,5-6; 7, 14-23:25. 103; 15.21-

28: 9, 9-13). Preoii Bisericii, prin puterea Duhului

Stant. continu in Biseric slujirea pe care însui

lisus a ineredinlaUo Apostolilor Si: , ti mergând,

ei (cei doisprezece) propovduiau pocina. i
scoteau muli demoni jt ungeau cu untdelemn pe
muli bolnavi i*i vindecau (Mc. 6. 12-13). Taina

tmduirii prin rugciune i ungere nu trebuie

confundat cu harisma vindecrilor (1 Cor. I2 f

:sn
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28). Tmduirea trupului - insoii de iertarea pâ-
calelor - este unul din semnele anticipate ale îm-
priei lui Dumnezeu: „ Puterea Domnului se
arata în tmduiri" {Le. 5, 1 7).

25. Maslul cuprinde câteva elemente prin-
cipale:

- Pocina, deoarece iertarea pcatelor st la

originea tmduirii bolii. Pcatul i suferina merg
împreun aa cum sufletul i trupul suni insepara-

bile în firea uman: „ Ce este mai uor? A zice:
iertate suni pcatele Iu/e. sau a zice- Scoal si
umhl? far ca s tii c Fiul Omului are pep-
mânt putereas ierte pcatele, a zis slbnogului;
ie ffizic: Scoal-te, iu puiul tui mergi la rusa
ta" <Lc. 5, 23-24».

- Citirea celor apte pericope biblice, din Apos-
tol l din 1:vanghelii, care înseamn c acrul tm-
dui lor mi este intervenie medical sau o vindecare
miraculoas, ci un act de compasiune a lui liris-

tos, „doctorul sufletelor si al trupurilor. Cel Cure
poartJar durere neputinfete noastre, cu a Crui
ran tofi ne-am vindecat. Cciprecum este slava
Ta, aa este si mila Ta", de aceea 1*1 a ponuieils

iertm de apte/cci de ori câte apte celor care
cad în pcate;

- apic rugciuni pentru binecuvântarea unt-
delemnului. Insolite de tot aiâlea ungeri ale bol-
navului de ctre preoi (apte sau mcar doi), spre
sntate i spre izbvire de toate bolile; untdelem-
nul este simbolul milei dumnezeieti (Le. 10, 33-
34), al bucuriei i al sfineniei: .. Cci n-ai binevoit
a ne curai prin sânge, ci ai dai in untdelemnul
sfinit chipul Crucii ", „ Suple rugciuni, ungeri i
preoi'' i cât mai muli credincioi, înseamn
plenitudinea Bisericii, care. întocmai ca un orga-
nism, resimte suferina, infirmitatea i neputina
unui mdular: ..Dac un mdular sufer, toate
mdularele sufer împreun "

(1 Cur. 1 2, 26).
26. faina Maslului se d oricrui bolnav în

vederea vindecrii în orice ca/ de suferin, Ia
orice vârs-l. Ca nu este o pregtire pentru moarte
(..extrema imetio"/ i nici nu se practic o sin-
gur dat în ultimele clipe ale vieii („in articulo
mortis"), (ar sperana însntoirii, cum se prac-
tic în Uiscrica romani--catolic. Desigur, preoii
se roag „s sefoca voia Lui", cci ..nimeni nai
eslefr depcat pe pmânt

"
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Comentariu

.. Slujba cinstitei preoiii puterea ei de împ-
carei înduplecare a lui Dumnezeu, atât de mult
întrece orice psalmodie i orice rugciune, ci
soarele, stelele. Ccipe tastat Unulnscut îl jen-
fim. IIpunem înainte t-L aducem spre împcare,
pe Cel junghiat în dar pentru pctoi, din iu-
birea de oameni. Si nu numai pentru iertarea p-
catelor, ci i pentru cele ce ne rugm spre folosul

nostru, dac nu ne este contiina întinat. i
trupul unit cu Dumnezeirea arde ca un crbune
aprins toat materia frdelegilor i lumineaz
inimile celor care se apropie cu credin. Aseme-
nea i dumnezeiescul i cinstitul Sânge spal i
cureie. mai mult decât orice isop, toat patai
intinciunea celor care îndrznesc s se apropie
de cele Sfinte cât pot de curai, dac s-ar mut ft
întâmplat s rmân ceva " (Teognnsl, Despre
pustie, 72. „Kilocalin". vot 4. p. 274).
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XXI. Celebrarea liturgica a Euharistiei

1. Toi Lvanghelitii sinoptici* Havel i loan

(In sinagoga din Capernaum, loan 6, 31-35) men-
ioneaz Taina HuharisUci. Cuvintele de insiiluirc
»

s-ju pstrat in mai multe versiuni: ML 26 T 1 7-29;

Mc. 14, 22-25; Le. 22, 7-20; I Cor I I, 23-26, dar

în Noul Testament nu se gsete slujba in amnunt
a Liturghiei de azi- Cea mai veche descriere o gâ-

5tro la Iustin Martirul (cea. 1 55K care explic îm-

pratului Amoniu Ptul 1138-161) cum celebreaz
cretinii Euharistia, citând rugciunile i gesturile

principale. De asemenea. Didahia (cap. 1XOC)
amintete de frângerea pâinii sau Euharistia.

2. Din punctul de vedere al momentului i al

scopului instituirii* Euharistia este împlinirea pas-

telul iudaic (c£ In. 6, 31-351, La ultima Cin cu

Apostolii, în timpul unei mese pascale, Ilristos

anticipeaz Pastele nou, care-l desvârete pe cel

vechi i care const în trecerea umanitii la Ta-

tl prin moartea ?t prin învierea Fiului întrupat.

Frângerea pâinii, ritual iudaic pe care-l folosete i
Ilristos (Mt. 26, 26: I Cor. 1 1, 24», este semnul

care anticipeaz jertfa Sa pe Cruce ca
rt
Mielul Iui

Dumnezeu Care ridic pcatele lumii". In Jertfa

Sa, HI instituie un nou legmânt: „Acesta este

Sângele Meu. ai Legmântului celui nou, Care.se

vars pentru muli
4

' (Mc. 14, 24). Frângerea
pâinii s-a practicat de la început i rmâne semnul

de recunoatere al cretinilor (I .A. 2. 42, 46;.

3. Liturghia ortodoxa actual provine din se-

colul IX, dei rugciunile euharistiee sunt din se-

colele IV-V. liturghia Sfântului loan Hrisoslom,

care se svârete în mod curent (cea a Sfântul

Vasilc cel Mare numai de zece ori pe an* iar Litur-

ghia Darurilor mai înainte Sfinite este rezervat

pentru perioada postului Patilor), face puric din

ritul bizantin sau constantinopolilan. fund o sin-

tez lac utii la Constantinopol din Liturghiile fo-

losite în Antiohia i în Cezareta, practicat în-

cepând cu secolul LV, Liturghia are dou mari
pri: Liturghia catchumcnilor (cei instruii i
pregtii pentru Dolez) sau adunarea poporului {în

grecete synavis). dup modelul sinagogii (fa-

1

I,

\2\ sau Liturghia cuvântului (kerygmatic). deoa-

rece are în centrul ei citirile biblice, procesiunea cu
Evanghelia-simbolul Cuvântului lui Dumnezeu t
predica. Vestea mântuirii în Ilristos va ajunge Ia

toate neamurile. înainte de a doua venire a Sa (Mc.

13. 10); Liturghia credincioilor sau euharis-

tieâ sau Pasca - Pastile, având în centru con-
sacrarea darurilor în Sfintele Taine Care se dau

celor care au primit Evanghelia i Botezul i au
mrturisit credina, ca s devin astfel martori ai

lui Ilristos tn lume. Cele dou pri sunt comple-
mentare, inseparabile. Biserica triete prin Cu-
vânt i prin Taine, prin cuvântul lui Dumne/eu
care este viu i venic (1 Pt 1. 23) si prin pâinea

euharisticâ <KA. 2, 42-46).

4. Liturghia (care înseamn aciune comun,
public a poporului ) euharisticâ cslc un singur act

de cult care include mai mullc aspecte:
- Adunare (synuxis) u poporului pentru po-

menirea - memorial - Palclui lui Hrislus i actua-

lizarea Jerllei pe care aduce, de buna vuic. in tru-

pul Su. Tatlui, pentru rscumprarea pcatelur

lumii. „Facei aceasta intru pomenirea Mea'*
Liturghia celebreaz ceea ce a lacul El i aceasta

pan ce vine din nou: „Pomenind i noi Patimile

Lui Care ne-a mântuit" (Lit, SC Vusilei; '

- Jertla euharisticâ, prin ofranda sacramental a

sacri llciului unic al lui Ilristos Care S-a adus o
dul pentru totdeauna sau |ue/eiiLi sacramental a

Jertfei lui Hristos. Hrislos însui. Arhiereul venic
si Mijlocitorul unic al Noului Legmânt, este Cel

Care aduce i Cel Cure Se aduce, prin mijlocirea

preoilor Si, fund prezent real cu Trupul care .se

frânge i cu Sângele care se vars, sub forma daru-

rilor ettharislice, de pâine care se frânge i de vin

care >c vars, sfinite i schimbate prin aciunea
Duhului Sfânt (cpiclcza), De fapt, totul îi aparine
i Jertfa unic de pe Golgota fi Jertfa euharisticâ

de pe altarul Bisericii: tl A/e Taie dintru ale Tale.

ie i-aducem de mate i pentru toate
1 *

;

* Aici se alia i jertfa de mulumire, de bine-

cuvântare si de laud adus Tatlui pentru harul

druit în Ilristus: ..Pe Tine Te ludam pe Titie Te
binecuvântm, fie ii mulumim Doamne" (el* Ml
26, 26; Mc. 14. 22; Le. 22. 19; 1 Con ll t 24). E
vorba de druirea credincioilor, in calitatea lor

de preoi uni i consacrai prin liotez. împreun
cu Ilristos. în Uupul Su tainic. Biserica: ,.Pame-
Jte$tt\ Doamne, pe cei care Ji-au adus ie aceste

Jaruri fi pe cei de la care tfi prin care au fost

m
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aduse, i pe cel pentru care au fost aduse*', ..Of

aceea stau Sfintele descoperite înaintea noastr.
Jupa Simbolul credinei, pe Sfânta Mas, având

s fte sfinit** ca fi cum s-ar ruga in oarecare

chip pentru cei care le aduci ar striga cu graiuri

negrite ctre Cel Care locuiete în ceruri. Cci
Acela privind, nu trece cu vederea, i vzând. nu-i
întoarce privirea, amintindu-i umilirea fchenoza/

cea de huna voie pentru pctoi i coborârea ne-

grit i junghierea cea de oameni iubitoare. i
:
i

indc nu indrepfafi fiind noi, ne-a druit pretd de
rscumprare i mântuirea prin Patimile Sale,

Bunuli rbdtorul deru, ci pctoi fii/td, ne-a

mântuiti ne-a chemat iari la Sine.
t4

(T eognosl.

Despre preafie, 74, „Filoealia" voi, 4, p. 275):

- Pentru a pune in valoare sacrificiul unic al lut

Ili'istos, Liturghia se celcbrea/ de acelai preot

numai o singura dat la acelai allar în aceeai zi.

Pentru a sublinia carac ierul eele/ial al ofrandei

sacramentale. Liturghia se celebreaz în numele

tuturor i pentru roti. nu în particular sau eu un

scop privat:

- Cina domneasc - kyrtakon deipnon, coena

domimea (1 Cor. II, 20), împrtirea (koinonia)

sau cuminectura cu Trupul i Sângele lui Hrisios

<l Cor 1(J. 16-17). este necesar pcnlru mântuire,

deoarece rscumpararea s-a lacul in^Trupul Su;
..tu sunt pâinea riflff" (In. fi, 35). In Euharistie

opunând înainte figurile (cele ce închipuiesc) Tru-

pul i Sâiiaele Ilristosului Tu** (Lil SE Vasilc),

LI este Marele Arhiereu Care aduce. Mielul lui

Dumnezeu Care Se aduce, dar si Domnul i îm-

pratul Care primete i Se imparte:

lt LiOwi*iusitid Cuvântai în Sine reziduva noas*

trt S-a jertfit însuipe Sine pentru noi prin Cruce

i prin moarte p d pururea Trupul Su nepri-

hnit s fie Jertfit i ni-L îmbie în fiecare zi spre

hran susintoare de suflet. Astfel, mâncând
Trupul i bând Sângele preacinstit al Su, putem

s ajungem, intru simirea sufletului, prut îm-

prtire, mai buni decât suntem. Amestecai cu

ucestea, suntem prefcui din ceea ce e mai mic in

ceea ce f mai mare i unii in chip îndoit cu Cu-

vântul îndoit, adic prin tmpi suflet raional cu

Dumnezeu Cel întrupat t de-o-JUnf cu noi dup
trup, cu sâ nufim ai notri, ci ai Celui Care ne-a

unit pe noi cu Sine, prin masa nemuritoare, fi

ne-a fcui sâ fim prin lucrare ceea ce este El
prin fire" (Nichila Slilhatul op.cit, „Filocaliu\

voL6.p. 298);

- Euharislia este „leatul nemuririi" (Slntul

Ignatie), preguslarea Cinei de nunl a Mielului

{Apoc, 19, 9\ participare la tjnasa cealalt" care sej

întinde chiar în cmara Mirelui, acolo unde Hrislos

nu mai este nici Pâine, nici Pati, ca aici ii acum;
- i

;râ Euharistia svârit de episcop sau dej

preot - chipul lui Ilristos. comunitatea cretin
(synaxis) nu poate fi recunoscut ca Biseric

tektdesia) (c£ Ignatie al Antiohiei, C. Smtrneni 8J
1 ), dup cum cretinul, tiirâ cuminecarea continua

eu Sfintele Daruri, nu poate fi recunoscut ca tn-j

dular viu ai parohiei;

- „Euharistia va drui hunii contemporane

gustul realitii eshatotogice, careptrunde in is-

torie iface posibil, in spaiui în timp. indumA
nezeirea noastr Fr aceasi dimensiune dat
lumii ea Euharistie, nici o practic pastoral i\
misionar, nici o diplomafte in dialogul cu lumea
l nici un sistem etic nu ar reuis transforme in

\

f/ristos lumea modern \{MiUop. loaunis Ziziou-|

las. Euharistia- premis a zilelor din urm).

Poziii confesionale

Biserica romano-calolica recunoate cele trei

aspecte ale Ruharislici: comemorarea unui eveni-

ment: Întruparea Iui liaus i Jertfa Sa de rs-
cumprare, oferind viaa Sa proprie; mulumire -

euharistie - si laud pentru darurile lui Dumnezeu;
sacrificiu, nu repetarea sacrificiului lui Ilristos. ci

actualizarea lui i participare prin cuminectura, de

unde i aspectul de Cin. Despre prezena real,
catolicii spun c, prin consacrare, ceea ce se vede

din pine i din vin rmâne, dar ceea ce se schim-

b este substana pâinii i a vinului care devin Trup

fi Sânge. Aceast schimbare de substan se nu-
ni h t i>,ui.sMibs!:i nierc. dogm stabilit de Con-

ciliul din Trident (1545-1563) contra lui I.ulhcr.

Aici, poate s lîe amintit t teoria despre

prezena lui Hristos în materiile euharislicc prin

iranssubslaniere {Catehism catolic, nr. 1376). Ter-

menul a fost folosit de Conciliul din Trident

(1545-1563), dup care. prin consacrarea pâinii >i

a \ inului, se opereaz o schimbare de substan
pâinii in substana Trupului i cea a vinului In

substana Sângelui lui Ilristos, Teologia ortodox
prefer s vorbeasc de prefacere (schimbare,

artare i a clementelor euharistiee in Trupul i Sân-

gele lui ilristos, dar n-a tacul speculaii asupra
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modului de prefacere. Tradiia ortodox n-a lacul

speculaii despre modul de prefacere sau de con-

venire u dementelor euharistiei Sfântul loan

I Irisostom. amorul I iturghici rsritene, crede în

eficacitatea cuvintelor de instituire rostite de preot

Sinodul dm Ierusalim, convocat de patriarhul Do-
sitei, in 1672, pentru a combate ideile protestante

din Mrturisirea lui Chirii Lucaris, aproba ter-

menul mei ousiosis - schimbare de substan. In

schimb, a precizat c aceasta prefacere este o ac-

iune a Duhului SlanU Care esle invocai printr-0

rugciune special (epIelc/aK dup rostirea cu-

vintelor de instituire a Euharistiei. Duhul SfQnl

vine s prefac nu numai darurile oferite, ci i co-

munitatea care le aduce. Teologia ortodox nu ac-

cept te/a c Taina lucreaz e\ upere operato

(prin faptul însui c ritualul esle împlinit), in sen-

sul c aceasta ar face inutil cpiclc/a. invocarea

Duhului Sfânt.

Pentru protestani* Sfânta Cin împreun cu

Botemil sunt singurele faine recunoscute de Bise-

ric, ele ar fi o comemorare, o cin simbolic în

care se reamintete moartea ii învierea lui Ilristos.

Biserica nu poale s ufere ftului Sacrificiul lui

Hrislos, de vreme ce Sacrificiul Crucii a fost s-
vrit o dal pentru totdeauna. In comuniune, I Iris-

tos este în mod real pre/ent în duh. Se d credin-

cioilor si U invit s primeasc pâinea i vinul.

Luther s-a opus teoriei transsubstanierii i a vorbii

de consubslanierc: pâinea i vinul sunt, în acelai

timp, pâine >i vin i Trup i Sânge al lui Mustos,

Zwingli ( I4K4-1 53 I ), reformator elveian, crede c
Cina este un simbol al prc/cnlei lui Hrislos.

„Acesta este Trupul Meu" vrea sâ spun: tt Acesta

simbolizeaz - semnifica - Trupul Meu" Calvin

combin cele dou poziii; Cina nu c numai o co-

memorare; pâinea i vinul rmân ceea ce sunt. dar

HristOS este pre/ent real, în mod spiritual. Deci, nu

c vorba de prezena sacramental a Sacrificiului

lui Ilrislos.

Toate Bisericile recunosc huharistia ca sacra-

mentul COntnil al cretinismului, dar aceleai Bi-

serici nu cultiv comuniunea euharistiei, O con-

tradicie, un scandal, o contra mrlurîc!
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Comentariu 1:

Ce trebuie s credem despre Jertf

N. Cahasila, Tâtcuirea dtunnezeiejffit Liturghii^

cap. XXXII, (ediia 1989). p.79.

Jertfa nu se svârete nici înainte i nici

dup ce s-a sfinii pâinea, ci chiar m timpul sfin-

irii. In telul acesta, nu tirbim si nu schimbam
nume din cele ce trebuie s credem despre Jertfii,

i anume:
I) Câ ca nu esle numai o închipuire sau un

simbol al Jertfei Domnului, ci însai Jertfa cea

adevrat:

2)C ceea ce se aduce ca jertlâ nu c pâinea, ci

însui Trupul lui llristos;

3) Câ jertfa Mielului lui Dumne/eu e una sin-

gur, adic cea adus pe Cruce*

1 ) S vedem, mai întâi, dac sfinirea darurilor

este o jertla adevrul, iar nu o simpl închipuire a

Jertfei. Jertfa Mielului lui Dumnezeu a constat în

prefacerea din ceva nejunghiat în ceva junghiat.

Dar un act de prefacere avem i în Liturghie. Aici,

pâinea nejerlfil se preface, prin sfinire. în ceea ce

a fost jertfit; adic, din pâine nejunghiat ea se

preface în însui Trupul Domnului. Care a fosi
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junghial cu adevrat- Astfel, precum Jertfa Mielu-

lui a fost efectuat printr-o prefacere, tot aa i
aici, cxiMâad un act de prefacere, avem o jertfii

adevraii; cci pâinea se preface nu într-un sim-

bol, ci în chiar obiectul jungliierii, adic în însui

Trupul cel jertfit al Domnului;

2) Daca pâinea ar lî jertfit iar s se fi pre-

lacul in Sfanul Trup utunci ar însemna c jun-

ghierea are loc într-ânsa i c deci am aduce o

jertfa de pâine* Ani va/ut îns c. atât pe Cîolgota

cât i la simirea darurilor, materia de jertla u sufe-

rit o prefacere: alunei. Mielul nejerlltl s*a prelacut

îuU'-uoul jertfit, iar, acum, pâinea s-a prelacut în

Impui lui Ilrislos. De aceea spunem c junghierea

are loc nu în pâine, ci în Trupul lui Hristos, pe

Care-L avem în faa: ea este i se numete, pe

bun dreptate. Jertfa Mielului lui Dumnc/eu, iar

nu jertfa de pâine;

3) Dac aa stau lucrurile, alunei se înelege de

la sine c nimic nu ne mai oblig s presupunem

c ar exisla mai multe jertfiri ale Trupului Dom-
nului* într-adevr. Jertfa însui consta nu din

junghierea Mielului în clipa sfinirii darurilor, ei

din prefacerea pâinii în Mielul cel junghiat; nu e

vorba deci de o nou junuhicrc a Mielului, ci de un
act de prefacere. Prin urmare, darurile ce se prefac

pot li onct de multe* iar prefacerea se poate repe-

ta de tot atâtea ori* dar Trupul lui Ilrislos. în Care

se prefac darurile* rmâne loideauna unul i ace-

lai, $i dup cum exist un singur Trup al Dom-
nului, toi aa, i o singura junghicre a Lui,

svârirea Tainei s fie deplin. adugndu-t*s\
aceast încheiere a întregii lucrri i iconnmft

dumnezeieti.

Cci. care este rezultatul i urinarea Patimi^

loi\ învturii i faptelor Mântuitorului? Nim
altceva decât venirea Sfântului Duh în Biserici

dac le privim pe acestea in legtur cu noi Pri

urmare, dup cele dinainte, se cuvenea s se o

fateze. in Sfânta Liturghie, i aceast wttire

este înfiat prin turnarea apei calde în S/in\

lele Taine Cci aceast ap. fiind prin firea a
ap. dar având t c/dura focului, II închipuie^

pe Sfântul Duh. Care e numii i ap. dar Care 5-j

artat i in chip de limbi dejac când S-a revârstn

peste Apostoli, iar momentul acesta din Liturghii

amintete itua pogorârii Sfântului Duh. atunci

S-a pogorât dup te se împliniser toate cefeprn

vitoare la Hrislos. iar acum. apa aceasta se adati

g dup ce Darurile s au desvârit.

tact. in Sfintele Taine, este întruchipat Bisem

rica, deoarece ea e Trupul lui Hristos (in pru
Trupi mdular al lui Hristos) Odinioar, Hise\

rica L-a primit pe Sfântul Duh dup înlarea li

Hristos la ceruri, iar, acum. ea primete daru
Sfântului Duh. dup ce sfinte/e Daruri attjbstpm
mite in altarul cel mai presus de ceruri, deoarech

ni-L trimite în schimb Dumnezeu. Care Ie-a pnrntq

pe dânwte dup cum am spus mai înainte. Pentru

ca Mijlocitorul e acelai* atunci, ca i acum: InA
sui Sfântul Duh" (Nicolac Cabasila. Tâlcutretq

dumnezeietii Liturghii, cap. 37),

Comentariu II:

Cldura credinei pline de Duhul Sfan

„Odinioar. Mângâietorul S-a pogorât dup
ce toat lucrarea lui Hristos fusese plinit, iar

acum Se slluiete in cei care se împrtesc
dup ce cu vrednicie Jertfa afost adus i darurile

s-au sfinit. In rânduiala sfintei slujbe de pan
acum. s-a îmeris inpine cape o tbli. întreaga

iconomie a lui Hristos: L-am vzutpe Dânsul, ca
intr*a icoan, mai întâi, ca prunc. apoi. dus la

moarte, rstignit i împuns in coast: dup aceea,

am vzut cum pâinea s-a prefcut în Însui Prea-

sfântul Trup. Care a ptimit cu adevrat cele de

mai sus t\ apoi. a inviat. S-a înlat la ceruri i
sade de-a dreapta Tat/ui Dup toate acestea,

trebuia S se închipuie ii sfârâitul lor. pentru ca

Comentariu 111:

„S nu opreti, din cauzaj>catclor mele,
harul Sfântului Tau Duh"

..Dar de ce se roag preotul s nu fie oprit-

harul de ta Sfintele Daruri, din pricina pcatelor

lut? Pentru c harul lucreaz de dou ori in cin-

stitele daruri: o dat se sfinesc e/e i. alt dat,

când harul ne sfinete pe noi, printr-însele Când
c VOrba de prima lucrare, adic de sfinirea de
ntrilor. nimic nu n poate împiedica s se împli'

neasc. deoarece ea nu e opera virtuii omului

deci nu poatefi oprit din pricina pcatelor or

neti Ins, cea de a doua lucrare, adic sfini*

credincioilor, este neaprat condiionat de«™
na sau conlucrarea noastr ntine; de aceea poat

s fie împiedicat de reaua noastr voin. Cci

l
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hanii ne sfinete prin Sfintele Daruri, numai dac
ne-agsitpregtii pentru sfinire; îns dac ne-a

aflat nepregtii na ne aduce nici un câtig, dim-

potriv, ne pricinuiete o nemsurat pagub"
I.N. Cabasila, Tlcuirea Dumnezeietii Liturghii,

XXXIV. pp. 82-83).

Nu fiind drepi sau vrednici, ci fiind pctoi,
nc-a mântuit Dumnezeu. La fel, Hristos ne îm-
parte Sfintele Daruri nu din cau/a meritelor sau a
vredniciei noastre, ci pentru c vrea s ne euphnd

TRATAT DL TKObGGIE DOGMATIC i ECUMENICA

in comuniunea Lui. Invitat la „Cina credinei",

cretinul trebuie s fie de o credincioie total;

.•A'« vat spune vrjmailor Ti Taina Ta, nici

srutare ca Iuda Ii voi da'* El se roag eu în-

credere deplin: „Doamne, nu sunt vrednics in-

trisuh acopermântulmeu
;
in casa sufletului meu,

pentruc este goal i surpat i nu vei afla toc
vrednic unde s-i pleci capul; ci t fiindc Tu
voielisfii cuprins de mine

t cred in Tine, cu n-
dejdea hi indurrile Tale" (Slujba de împr-
tire a celui bolnav).

XXII. Lumea care va sâ vin* Eshatohgia

(Vezi: „învtura ortodoxa despre viaa
viitoare'^ în „Ortodoxia". XXXVI (1984). nr. 1.

pp. 9-28)

1. „Cu alte cuvinte, trei piedici stau in calea
omului spre Dumnezeu; firea, pcatuli moartea.
Oe toate aceste trei piedici Domnul ii d omului

putere s se elibereze, ha. înc. chiar sâ se i
uneasc cu Sine, dup ce le-a înlturat pe toate,

una dup alta; pe cea afirii, prin httmpare* pe a
pcatului, prin Rstignire, iar zidul cel din urm.
al morii ce/ei tiranice - din care a ridicat toat
firea - prin înviere ht pentru ce zicea, Sfântul
Pavelc «dumanul cel din urm care vafi biruit

e moartetw. i doar nu i-ar fi spus duman { I Cor.

1 5» 26) daca nu ar fi o piedic pentru viaa cea
adevrat, cci motenitorii Dumnezeului ce/ut

Jr de moarte trebuies fie liberi de orice stri-

cciune trcci nestricâciunea n-o poate moteni
stricciunea*, dup cum stâ scris. Iar dup în-

vierea cea de obte, a creia pricina este chiar
Mântuitorul, privirea «prin oglind» vaji lsat
la a parte cai *ighiciturat>

r
iar *cei curafi cu ini-

ma vor vedea pe Dumnezeu», fat ctre faf
H i

Cor. 13, 1 2) <N. Cabasila, Viaa in Hristos. III, 2).

2. Moartea corporal i T#L 4, 13-14), „ceasul
depeurm'\ ti plecarea" este o realitate natural,

iminent i implacabil: .. Cci ce este \iaa noas-
trf^Ahur suntei, care se arat o clip, apoi
piere" (Ic, 4, 14), Continuitatea între viaa Iru-

pcasc i viaa veacului ce va sa vin i Tini, 4, 8)
este întrerupt de moartea fizic, biologic sau

„adormirea", adic întoarcerea trupului în pmân-

tul din care a fost creat i a sufletului în „latura

celor viti locaurile drepilori sfinilor " Moar-
tea este general, ea vine la fel i pentru cel drept
i pentru cel pctos, cci „pmânt eti i in p-
mânt te vei întoarce

4
* (FacJ, 19) ", Adusu-mi-am

aminte de proorocul care strig: eu sunt pmânti
cenu; i, iari, m-am uitat m mormânt i am
vâiut oase goale i am zh Oare. cine este im-
parului sau ostaul, bogatul sau sracul, dreptul
saupctosul? 4 '

Slrin este (aina morii: „Plâng im fângu*
iese. când gândesc la moarte i vd zcând in

mormânt frumuseea noastr zidit dup chipul
lui Dumnezeu; desfigurat, fr mrire i fiir
chip. Ce tain este aceasta, ce s-a întâmplat cu
noi? De ce ne-am dat stricciunii'* De ce ne am
înjugat CU moartea? De ce am clcat poruncile tui

Dumnezeu? De Cft lsând hrana vieii, am mâncat
mâncare amar i aductoare de moarte? Cum
ne-am inetat, lipsindu-ne de viaa cea dumne-
zeiasc? (Slujba înmormântai u:

3. Pentru credini moartea ..a intrat in lume*
din cauza pcatului omului i este „platapcatu-
lui" (Rom. 6, 23; Fac. 2, 17; 3, 3; 3. 19), neliind
nici creajia lui Dumnezeu, nici co-naturaî fiinei

create. înelepciunea afirm cu trie aceasta:

dumnezeu n-a fcut moartea i nu Se bucur de
pieirea celor vii El a zidit toate lucrurile spre
via ifpturile lumii sunt izbvite; intru ele nu
este smân de pieire i moartea nu are putere
asuprapmântului 4

'
(I, 13-14). „Dumnzeu t-a zidit

pe om spre nestriccitmei l-ajacut dup chipul

fiinei Safe. Iar prin pizma diavolului moartea a
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Intra in lume i cei care sunt de partea lut vor

ajunge s~o cunoasc" (2, 23-24). în moarte, ca si

în via, lai oamenii suni urmaii Iui Adam. Dup
pcat, acesta pierde starea de nestriceiunc, este

deprtat de Ia comuniunea cu Dumnezeu, mi are

acces Iu pomul vieii, Adam nu-L mai recunoate

pe Dumnezeu ca Principiul vieii; de aceea, pune

femeii sale numele liva, adic via, penlru caca

era sa fie mama tuiuror celor vii (Facere. 3, 20).

4. Penlru cei care mor tn ndejdea învierii,

moartea omului, proprie condiiei umane, este tre-

cerea spre condiia umanitii lui Hrislos. pe cure a

transformat-o prin moartea i prin Învierea Sa deci

trecerea spre o via nou, EL Care. dei S-a în-

fricoat de moarte (M& 14, 33-34; Evr, 5i
7-K> a

dorit-0 (Le, 23, 46), a asumul-o de bun voie în

trapul Su i a inversat efectele ei (Rom. 5, 15-21).

Moare llristos i învia/ Adam. De aceea, ceasul

din urm nu înseamn o desfiinare a persoanei, ci

o separare vremelnic a naturii create. Cci lata

morii ce prea indestructibil a fost surpat de

învierea lui Ilristos. Dup învierea Sa, moartea

este doar un somn ( 1 Cor. 1 5. 20). Moartea nu mai

tarte semnul condamnrii; de aceea cretinul nu

arc fric de moarte, pentru c dincolo de ea, se alia

ndejdea învierii ( II Cor 4, 9-2 1 ). Cretinii trebuie

s se team de pcat, nu de moarte. în celebra sa

Omilie de Pafti. loan Hrisosforn spune c, prin

învierea lui Ilristos, s-a schimbai sensul morii i
destinul existentei noastre: „Astzi, vreme potri-

vit este iari s grim acele cuvinte profetice:

Unde-fi este, moarte, hotditl? Unde'fi este, iadule,

biruina? (Os« 13, 14), Astzi, stpânul nostru

ffristOS a sfrâmai porftle cele de aram i a pier-

dut insult faa morii. Dur pentru ce vorbesc de

fafa mrfii? A schimbat chiar numele morii.

Acum moartea nu se mai numete moarte, ci

adormire i somn H
,

5, Din cau/a aceasta „a muri estfl un câtig",

zice StantuJ Pavcl (II Tim. 2, 1 1), are Un sens po-

aâfiv (Filip. 1, 21). Ea poale deveni un act de as-

cultare i de iubire, o dorin vie (Filip.I, 23). lg-

natie al Antiohici scrie; rt Exist tn mine oap vie

care murmur ii care zice Vino ctre Tatl

Este bine pentru mines mor in Hrisros*. Cnd voi

Ji acolo, voî fi un om " {Ctre Romani 7. 2; fi, I -2).

Pregtirea penlru moarte se Tace prin Taina Mnslu-

lui, adic prin ungerea cu mir - simbolul nestricâ-

ciunii - a trapului celui bolnav, prin rugciunea de

de/legare de pcate, prin Sfintele Daruri care

dau ca vîatieum. merinde pe calea vieii venice

6. Chipul actual al lumii.

lisus compar plecarea Sa din lume i a doi

Sa venire cu „ceasul naterii". „Femeia, cnd
s nasc, se întristeaz, fiindc a sosit ceasul ei

dar
t dup ce a nscut copilul, nu-i mai aduct

aminte de durere, de bucurie c s-a nâSCUt om tn\

lume Aa i vot acum suntei triti, dar iari
voi vedeai se va bucura inima voastr i bucur

voastr nimeni nu o va lua de la voi" in, 16.. 2\\

22). Cci, dei Se întrupeaz i locuiete cu noi

printre noi, lisus Se întoarce la Tatl. „Ceasulna
terii" csle o parabol a situaiei actuale a lîiseric*

a ucenicilor lui lisus, o situaie de despuiire i
suferin, dar i de ateptare si de speran. F<

losind aceast imagine, a tf ceasului naterii'\ lis

ne arat c este cu pulinl s desluim o ndej<

chiar cnd ue aflm in necaz, in sulerin, în fa

morii. Aici, avem o meditaie asupra strii acc*;t

lumi, aa cum esie ea acum i aa cum ea va dc-

\eni. Apostolul Pavcl (1 Cor. I5 (
53-58: II Cor 5,

15-17) face o comparaie între forma istoric a

creaiei i a vieii umane i forma lor eshalologie,
]

pe care o numclc „lumea - oikottmetu: - viitoare"

(Evr. 2, 5), sau t
.\iala-zoe- viitoare" {i Tim, 4, Sl

Judecata individual anticipat

7. Credina înlr-o judecat particular sau an-

1

ticipatâ (II Tim. I, S-10), care are loc dup moar-

tea ll/ic, atunci când sufletul. în prezena lui

;

Dumnezeu, devine responsabil de inlrcaga via,

aparine cshalologiei ortodoxe. Aceast judecat

este o recapitulare contient, personal, respon-

sabil, a întregii viei: ,. In\torufe, zi fratelui

meu r s împart cu mine motenirea. Iar EI a zis:

«Omule, cine M-a pus pe Mine judector i îm-

puritor peste voi?*'" (Le. 12, 13-14). tn slujba

înmormântrii i a punicnirti morilor, exist multe

aluzii despre etap intermediar înlrc moartea

corporal a fiecruia i judecata final. Cu toate

acestea, o judecat anticipat a lui Ilristos nu este

pus niciodat la îndoial. Cu sufletul nemuritor,

omul st in faa veniciei, nu cu oroarea morii,

nici cu teroarea judecii, ci cu ndejdea învierii.

Nimeni nu va scpa de moarte i de judecat, care

suni ocazfl imediate de a se pre/enta înaintea Cre-

atorului. Stpânului vieii i al morii, pentru rs-

1%
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pl&t: Lazr i bogatul (Le. 16,22-23). condamna-

tul pe cruce (Le. 23, 43), omul avid (Ml. 16, 26).

8- ttAstzi sufletul se desparte de trup. mutst-

du-se Iu lumea cea venic, mergândpe o cale in

care niciodat n-a umblat i la Judectorul Cel

nefarnic* unde stau înainte cetele îngereti; în-

fricotoare este judecata aceea, unde toi vom

sta goi: unii ruinai tar alii încununai " (Slujba

înmormântrii).
Judecata particular nu este un eveniment de

condamnare i de excludere absoluta. Este mo-

mentul de a discerne, în toat libertatea congti-

inei, ceea ee este constructiv, pozitiv, de ceea ce

este deslructiv, negativ, ui viaa credinciosului.

De aceea $i efectul ei nu esle la Iei pentru toii.

Fiecare poart sarcina sa (Gal. 6, 4-5) deci arc o

responsabilitate personala, singular. Fiecare se lup-

la pentru a Ii recunoscui drept înaintea lui Dum-
nezeu (Gal. 5 T 4). Faa în fa cu Dumnezeu» cre-

tinul nu M justific, ci se roag: »SS nu intri la

judecata cu rohuf Tu l

\

9- Starea în care sufletul csle desprit de trup,

este o stare provizorie, loturi deoschil {Mrtu-

risirea d# credinfâ, 1642, 1, 61-62), aa cum se

arat în parabola bogatului *i a sracului Lazr

(La 26, 19-31). C«a ce fiecare a agonisit în

aceast via, fie bine. fie ru. se manifest ime-

diat, Aceasta, dalorilâ faptului c oamenii sunt

marcai de laptele lor. pentru eternitate. La jude-

cata anticipat se ine seam anume de aceast

leatur între credin si mural» inire ceea ce cre-

dem i ceea ce facem, între felul de a crede i felul

de a vieui. între Legea Iui Dumnc/eu $i hberlalea

personal, care se vede cel mai bine în pilda bo-

gatului i a sracului Lazr* lisus, spunând prin

gura Im Avraam ctre bogat: „Au pe Afoise i
proorocii; s asculte de ei" (Le. 16, 29), vrea s
confirme obligaia fiecruia s se întrebe în ce

msur este responsabil de viaa sa proprie.

Tema raportului dintre bogat i srac este o

tem profund cshalolugic. deoarece ea pune in

eviden învtura despre Dumnezeu însui i
despre dreptatea acestuia în mod concret. lisus

trece pe alturi de puteri i de bogai, ca s-i înale

pe cei sraci FI a stabilit o ierarhie a valorilor:

despotul, egumenul, cpetenia trebuie s devin

diaconi, slujitori (Le. 22. 27),

Scopul judecii este de a restaura ierarhia

sufletelor, având ca ha/5 iubirea, o valoare divin

comun tuturor, Aceast iubire trebuie s fie ma-

nifestat fa de toi, deoarece toi au o umanitate

comun, prin chipul lui Dumnezeu, pe care-1

poart orice fiin uman, chip cu care Se identi-

fic liristos, Care spune „Mie Mi-aîfcut" (Mt.

25. 40): „Nu ne mântuim miluind pe unui totui

ne trimite in foc dispreuirea unuia. Cci cuvin-

tele: ttamjlmânzit i am însetata (Ml 25, 35), nu

s-au spus pentru o singur data. nici pentru o sin-

gur :t. ct pentru întreaga via. Domnul i Dum-
nezeul nostru a mrturisit c primete s fie

hrnit, adpat i îmbrcat i celelalte, nu o dat, ci

totdeaunai in toi de ctre slugile Sale
u
(Simcon

Noul Teolog, Capete teologice, 91),

10. Caracterul acestei judeci deosebite este

dat i de faptul c „în starea actual, numai o

parte este unit cu lumea cereasc, cealalt parte

ateapt aceast unire Cci sufletele sjinfilor,

graie darului Duhului Sfânt i unirii cu Acesta, se

afl h comuniune cu Dumnezeu înc din timpul

vieuirii lor în trup Cat privete trupurile lor. nu

este înc momentul, ele rmân in mormânt, jre-

puse stricciunii, i nu vor deveni incoruptibile

decât in ziua învârti generate, când, desigur,

creaia pmânteasc, vzut i sensibil, va fi

nansfornutt i se va uni cu cea cereasc, adic
nevzut i mai presus de untire" (Simeon Noul

Teolog, Tratate etice. L 5).

11. Ral >i iad. înainte de învierea trupurilor i

de reunirea lor eu sunetele, înainte de judecata

general, nici bucuria, nici condamnarea sufle-

telor* nu sunt complete {învtura de credin
1672. cap. XVIII )

în slujba înmormântrii. Biserica se roag pen-

tru ca cei care au murit in hars fie aezai într-un

loc unde nu este nici durere, nici întristare, nici

suspin. In aceast siarc, fiecare îi are treapta sa

deosebit. Cu ce *c aseamn judecata? Cu un om
care îi privete în oglind fala sa, de aproape i

permanent, care, dup ce s-a privit, nu mai poale

sa întoarc spatele i s uite în ec fel arat chipul

sâu <ef Ic, 1, 23-24). Starea de dup moarte re*

flect starea de har i faa omului de aici. Pentru

cei drepi, aceast oglind se numete ..sânul lui

A\raam'\ adic familiaritatea cu Dumnezeu, la-

tura celor vii, poporul Dumnezeului ceresc, cor-

turile drepilor sau comuniunea sfinilor» „raud"

tgduit celui care s-a pocit pe cruce, mrturisin*

du-L pe HttSft» (Le. 23. 43). Pentru cei nedrepi,

aceast oglind esle urgia i focul Gheenei. Iadul.

in care este numai tcere, adic moarte venic, în
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care nu este nici un fel de odihna, toi privind cu

feele în jos, Cei drepi „se vor odihni de ostenelile

lor'
1

(Apoc. 14, 13), „ vur vedeafaa Luii numele

Iau vafipefrunile lor
44

(Apoc. 22, 4). în schimb,

tt nici ziua, nici noaptea. n*au odihn cei care se

închinfiarei i chipului et " (Apoc. 14, 1 1 ).

12. Raiul ceresc - pardeisos, paradisus (Le.

23, 43; 11 Cor 12, 4; Apoc 2, 7), desemneaz
„locul" în care locuiete Dumnezeu (Fac. 3, 8) i
în care csic introdus cel dintâi om: „Domnul Dum-
nezeu a sdit rai in Eden, spre Rsrit, i l-a pus

ucofo pe omul pe care ii zidise*' (Fac. 2. 8). Rai

înseamn i\u numai sfera i comuniunea lui Dum-
nezeu în care se afla omul la începutul creaiei, ci

i participarea la viaa divina, la sftritul creaiei»

adic slava venic sau împria lui Dumnc/ciL

tti indat a pus o sabie defoc cas pzeasc
intrarea la pomul vtefii" (Facere it 24), Aceasta

nu inseamna c ei vor fi readui, dup refacerea

lor, in acelai rai supus simurilori material Nu
in acest scop afost pstrat elpân acum; nu pen-

tru aceasta nu l-a blestemat pe el Dumnezeu Ci,

pentru c e tipul vieii viitoare i chipul venicei

împrii a cerurilor. Cci dac n-ar avea acest

rol de tip. ttr fi trebuitsfie blestemat, cu unul in

care s-a svârit neascultarea lui Adam Dar n-t)

face aceasta. Oface ins cu totpmântul cellalt,

fiindc, precum am zis. era nestrtccios ca i raiul

ft producea de la sine toate "
(Simeon Noul Teo-

log. Cuvântare moral, l, 2).

Dup acest îneles eshalologic. rahil este echi-

valent cu „parausia*\ adic cu prezena in per-

soan a Domnului Cel proslvit (Mt. 24, 30; 26.

64; Apoc. I, 7). Noiunea de rot cuprinde cei doi

termeni ai tensiunii în care se afla Biserica în is-

toric: preguslarea împriei (tlC a fost rpit in

rai t a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cu-

vine omului s le gntiasc" - 11 Cor. 12, 4) i
ateptarea l^gduinelor („astzi \>eifi cu Mine in

rai" - Le. 23, 43)- Raiul este o stare de biruina,

„Celui care va birui, ti voi da s mnânce din

pomul vtefii, care este in raiul lai Dumnezeu"
(Apoc. 2. 7), De altfel, biserica se roag ca loi

membrii ei s devin „ceteni ai raiului",

13* Iadul - hades (ko/asis), infemus (Ml. 1 l T

23; 16, 18; Le. 10, 15; 16. 23; F.A. 2, 27, 31;

Apoc. 1. 18; 6, 8; 20, 13, 14). Doctrina învierii

morilor nu este cunoscut de religia iudaica, dup
care orice om coboar dup nioaixe in hades,

sheol, loc de întâlnire a tuturor morilor (Iov 30.

23), un loc sub pmânt, plin de întuneric i de

umbr, unde nu exist nici amintirea, nici lauda lui

Dumnezeu (Ps. 6, 5; 88, 4-6; Iov 3, 13-19). în

acest sens. iadul este un loc unde morii, drepii i
pctoii duc o via de restricie. în all sens,

gheena este locul de pedeaps pentru cei respini,

Iadul este încremenirea într-o stare de separare i
de nccomunicarc etern cu Dumnezeu* datorit

pcatului, care este o fora de de/binare i de ur:
„Noaptea care vine (In. 9, 4) estet dup cuvântul

Domnului. Încremenirea total a întunericului

viitor sau. in alt chip, antihristul, care este i se

numete noapte i întuneric; sau iari, in îneles

moral, este nepsarea continu curet ca o noapte

fr lun. scufund sufletul in somnul nesimirii

Cci, precum noaptea ii facepe tois doarmi
este chipul morii prin amorirea ce o aduce, aa
noaptea întunericului viitor ii face pe pctoi
mori i nesimitori, prin ameeala durerilor" (Gri-

gorie Sinailul. Capete in acrostih, 38-39).

14. Un anumit limbaj simbolic: întunericul cel

din afar (Ml. 22, I3)
T
pedepsele corporale (Mt.

25, 30), în focul venic (ML 25, 41), in gheena

focului ("Ml. 10, 2K: Mc. 9, 45), vrea s sublinieze

destinul infernal al pctosului, ajuns la termenul

ullim i incviiabil al responsabilitii. Comparat

cu „iezerul defoc" (Apoc, 20, 10, 14, 15), iadul

nu înseamn torturi i flcri. Iadul este aceasl „a

doua moarte" (Apoc. 2. 1 1 >, bascularea sufletului

inlr-o lume abstract, indiferent i necunoscuta,

consecin a unei liberti pervertite. Iadul este

dovad a libertii umane înrite. De aici, sufo-

carea sufletului în individiialilatca sa negativ, în

lepdarea sa de Dumne/cu sau în re Iu/ ui su
delinit de a fi primit dragostea lui Dumne/eu.
Iadul este rul pur, cât vreme in viata pmân-
teasc rul este amestecat. Iadul presupune un p-
cat continuu fa de dragoste: „Iar ea zic c cei

ciumai in gheen vorfi biciuii de biciul iubirii i
ce chin mai amarnic i mai cumplit este decât chi-

nul dragostei ! Adic cei care simt c au greit

fa de dragoste sufer acolo un chin mat mare
decât orice chin, fie el cât de infiicotor. Cuci

tristeea întiprit in intm de pcatulfa de
dragoste e mai ascuit decât orice chin.

E nebunies socoteasc cineva c pctoii se

lipsesc in gheen de dragostea lui Dumnezeu.
Dragostea este odrasla cunotinei adevrului,

care, dup mrturisirea de obte, s-a dat tuturor

Dar dragostea lucreaz prin puterea ei ut dou
IW



feluri:pe pctoi ii chinuiete, cum se întâmpla i

aici unui prieten, din partea prietenului; iar pe

cei care au pzit cele cuvenite ii veselete. i aceas-

ta este. ilupâ judecata mea. prerea de ru sau

chinul din gheen. Dragostea îmbat ins sufletele

fuior de sus, cu desjatarea ei". (Isaac irul, Capete

despre uevoinf, eap.LXXXIV).

15. Basileia - acum i aici.

folosind parabola „cerului nou sipmântului

nou" (Apoc. 21, 1-5), Apostolul Ioan descrie Îm-

pria lui Dumnezeu, comparat eu ..cetatea sfân-

t, noul Ierusalim", care se pogoar de la Dum-

nezeu, plin de lumina slavei Sale. Cel Care o

iradiaz liind Mielul lui Dumne/eu însui (ci.

Apoc. 21, 10. 22-231- Cu ajutorul ei. autorul ne

prezint chipul lumii care va s vin. pe care

Dumnezeu a pregtete înc de acum. Parabola

aceasta ne ajut s dezminim o anumit interpre-

tare nebiblic a Apocalipsci. interpretare potrivii

creia lumea creat se termin si se pierde intr-un

cataclism apocaliptic, la un nnutnit termen ce ar

putea fi calculai. Or. vorbind de „cer unu si p-

mânt nutt", Apocalipsn nu tace nici o aluzie la

destinul apocaliptic al creaiei si nici la data venir

Fiuhli fot Mt. 24); dimpotriv, ne descoper o

nou realitate, o lume transfigurat prin ..reve-

laia" - apokalypsis. rewtatlo (Rom. 8. •***)

definitiv a Creatorului în ea. „Cetatea sfânt"

nu este o nou creaie, ci una înnoit, care va în-

locui Uimea .. veche", cu limitele si eu suferinele

ci. i care începe acum: .. Privete. EuJac toate lu-

crurile noi" (Apoc, 21. 5).

16. Exista nu numai o trecere eshalologiea a

acestei lumi spre viaa venic, ci i o venire is-

toric a împriei, aici i acum (Le. 17, 21). Di-

mensiunea eshatologic a lucrrii, lui Hristos este

evident în tot ceea ce Rl face. Împria a fost

inaugurat eu Întruparea Sa, manifestat în mi-

nunile i. mai ales. în învierea Sa. Vechea creaie

s-a dus, cea nou este acum, aici (11 Cor. 5. 17).

Exist temei în teologia patristica pentru a susine

c cererea „S vin împria Ta", din rugciunea

Tatl nostru, se refer la Duhul Sfânt. Deoarece

Biserica pelerin primete ea arvun prezena

Duhului Sfânt, împria este printre noi, sfâritul

ieschaton) este. deja. accesibil lumii. Speran

plin de bucurie, împria este deja prezent i lu-

ciea/ in lume. Duhul Sfnl este Cel Care leag

Biserica actual, nu numai de comunitatea istoric
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a Apostolilor, ci i de adunarea Mielului la sfâr-

itul timpului, când El va strânge vulturii în jurul

trupului Su (Ml. 24. 28; Le. 1 7, 37). Astfel. Bise-

rica este sacramental împriei. La sfâritul tim-

purilor, pentru ca împria s fie deplin^ **' ul

omului va reveni „cu putere mult si slav" (Le.

21. 27) ca s recapituleze întreaga creaie de la

începui- în Dumnezeu (Efes 1.10), detronând pu-

terile rului. Atunci Bl va edea pe imnul slavei

Sale (Mt. 25. 31), iar Dumnezeu va fi „totul în

toi" ii Cor. 15,28). V
17. Aadar, va 6 „un pmânt nuu i un cer

nou" (Apoc. 21, l). ..ridicare" sau o „rstur-

nare" a creaiei de acum. în forma ci istorica,

cronolocic l numai dup Irecerea acesteia, forma

ei eshatologic va aprea. Astfel, istoria i creaia

ateapt .jsiua a opta", care preligurca/â unt pul

cshatologic, venicia. ..catastasa" care urmeaz

timpului: „în cea dintâi zi a sptmânii, noi s-,

vârsim rugciunile noastre rmânând în picioare,

dar nu ton cunosc ratunea acestei atitudini Cci.

mt numai pentru c, invia(i cu Hristos si cutând

cele de sus, noi ne amintim prin aceasta, in ziua

consacrat Învierii, stând in picioare in timpul

rugciunii, de harul care ne-afost dat, ci i pentru

câ aceast zi apare fi, iiur-wt sens. imaginea

veacidui care va veni" (Vasile cel Mare, Despre

Duhul Sfânt, XXII, 66i,

18. intimul obstacol: antihristul.

Nimeni nu poate prezice .. sfâritul" - telos, fi-

nis (Mt. 24. 6; Mc. 13. 7), deoarece viaa valoare

nu esic o continuare. în sens cronologic, a timpului

isloric. lisus refuz s dezvluie dala când va avea

loc sfâritul (Ml. 24. 26). „Parousia" adic a

doua Sa venire, va fi o mare surpriz, cci „de

ziua si de ceasul acela nimeni nu tie. nici îngerii

din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatl" (Ml. 24. 36).

l-'ste neliut i neprev/uL ca i ceasul când turul

va veni (Le. 12. 39). Totui, lisus vestete semnele

venirii Sale i ale sfâritului veacului acestuia (Mt.

24. 3-51; Mc. 13, 4-37; Le. 21. 7-38). Linele din

aceste semne pot fi recunoscute deja in istorie, de

pild, distrugerea templului i a oraului Ierusalim,

despre care a vorbii lisus. zicând: .. Piatrpe pia-

tr nu va rmâne" (Ml. 24. 2). In anul 70. îm-

pratul roman Tilus va drâma oraul i va incen-

dia templul reconstruit de Irod. Alte semne se vor

arta în apariia de prooroci i de hristoi fali,

carc-i vor înela pe muli, anunând unele cveni-
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menta ultime, care în realitate nu au nici o sem-
nificaie i nici un raport cu venirea a doua a lui

Hrislos (Le. 21* 8)- In aceast perioad pre-eshn-

tologic» se observ o agravare a nedreptii in

lume (ML 24, 12). rzboaiele i cutremurele de

pmânt i suferinele se înmulesc (Le. 21, SW 1 ),

se accentueaz persecutarea celor care cred în nu-

mele lui Ilristos (Mc. 13, 9; Le, 21, 12). în acest

aci de confruntare, muli vor cdea (Ml. 24, 10),

prin negarea credinei li Tim, 4, 1-2), De aceea se

pune înlrcbarea; „Dar, când va veni Fiul Omului,

va gsi El credin pe pmânt?" (Le, 18, 8)* în

schimb. Evanghelia va fi propovduit in toat lu-

mea (Ml. 24, 14) i lol Israelul va fi niânluil (Rom.
11.25-29).

19. Cel care precede slarsilul este antihristul (I

In, 2 t 18-22; 4, 3; II In. 7). t ,omu/firdelegii,ftul

pierzrii, potrivnicul" (II Tcs, 2
T
1*10), fiara

(Apoc. 13, 1-18). curc-i va atrage pe ntuli la ido-

latrie. Distrugerea satanei i a puterilor adverse

lui Dumnezeu - Hui Omului S-a artat tocmai „co
s strice lucrunle diavolului " (1 In. 3, 8 ), p& care,

in cele din urm ii m desfiina cu „artarea W-
nirii Sale" (11 Ies, 2, 8) - dispariia rului din is-

torie, încetarea suferinei liiscricii pe pmânt, loale

aceslea sunt semne apocaliptice care premerg a

doua venire a lui lisus. Totui, fgduinele esha-

tologice. adic instaurarea împriei lui Ilristos,

Care sade de-a dreapta Tatlui pe tronul autoritii

divine (ML 25, 31) i Care Se manifesta în pleni-

tudinea .slavei Sale pentru a conduce universul

spre destinul sâu venic (Lvr. 12, 2) sunt în con-

tradicie cu ameninrile i eu prezicerile pe care Ic

vehiculeaz sectele apocaliptice. Stpânul vine în

ziua în care nu este ateptat i în ceasul care nu se

ftie(L& 12,46).

20. Biserica a admis Apocalips» în canonul

Biblie, totui, u respins interpretarea acesteia ca

ba/u pentru calcule cronologice despre veacul

eshatologic. Cartea Apocalips:), ultima carte a

Noului Testament, scris de Evanghelistul loan în

Faimos, clre anul 96, este adresal celor apte
Biserici din Asia Mic, El descrie, aici, situaia

politic în care se ull cititorii si, insistând asupra

persecuiilor credincioilor, dezlnuite de tiranul

care are puleri universale. Canea denun imperi-

ile acestei lumi, care „fac rzboi sfinilor" (Apoc,

13, 7). Apocalipsa esle inlluenat de profeiile

lui Daniel; de aceea este uor s se îneleag de ce

Roma este comparat cu Babilon (Dan. 1 7 i I 8},

iar Ilara sau dragonul eu pulerea totalitara ro-

man. De altfel, Apocalipsa abund in simboluri,

cifre, a cror interpretare nu esle simplii, putând

avea sensuri diferite. De pild, cele 12 triburi ale

lui Israel (7, 4) reprezint poporul lui Dumnezeu,
dar simbolizeaz i totalitatea, toat omenirea*

Numrul 666 (Apoc. 13, 18) poale li simbolul

împratului Nero, care incendiaz Roinu, dnd
apoi rspunderea pe seama cretinilor

Ea slarsilul veacurilor, diavolul se va folosi

de „antihrist* (Apoc. 13, 2; 11 Te», 2, 9) pentru a
dominu o scurt vreme, dup care va II judecai i
nimicit in mod definitiv. Perioada lui „antihrist"

este o ultim sforare a diavolului de a devia crea-

ia de la linia ei i de a deruta ateii)ta Bisericii de la

judecata tui Ilristos i de la ateptarea împriei
lui Dumne/eu. De altfel, perfidia diavolului st
in aceea c-I. ascunde pe Dumnezeu ea judector,
pniitr-o imitare in sens invers a ceea ce face Dum-
ne/eu. In acest fel, diavolul creeaz iadul,

21. Toate acestea pun la grea încercare tria

credinei i statornicia in rugciune. „Foc am venit

s aducpepmânt'* (Le. 12, 49). Hslc o perioad
de purificare dureroas, dar necesar* Actul de pu-

rificare este comparat eu procesul dintre dui ad-

versari: stpânul care vine in ziua eând nu esle

ateptat i in ceasul de neprevzut si slujitorul care

nu s-u pregtii de aceast venire (Le. 12, 42-49).

Cal privete cunoaterea vremii, cretinii trebuies
exercite acelai discernmânt eu care prevd tim-

pul, cci ei au capacitatea s cunoasc i sensul i
consecinele a ceea ce fac (Le. 12, 54-57). Purifi-

carea prin încercri este radical. De aceea, înainte

de a fi adus in faa Judectorului, cretinul trebuie

s se impacc eu udversarul su (Le. 12, 58).

Toi cei care rumân fideli in Ilristos sper c
vor participa la fgduinele împriei* ca îm-
prai i ca preoi (Apoc. 5, 10}. Iar sperana cs-

haiologic presupune o cutare intens i voluntar

a bunurilor fgduite (Ml, 6, 33), o rscumprare
activ a timpului istoric (Mt, 24, 45), nu o „atep-

tare înfricoat ajudecii" (l:vr. 10, 27). Cre-
tinii iriesc cu ndejdea vie i ferm in mântuirea

viitoare (I Pi, I, 3-4). rt Vegheai, dar, in lot tim-

pul" (Le. 21, 36). Curajul de a mrturisi esle ul-

timul dar al cretinului: .. Arit /*' teme, turm mic,
pentru câ Tatl vostru a binevoit s v dea vou
împria" (Le. 12, 32),
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22. „Cutai in primul rând împria" -

Basileia tou Theou, regnttm Deî (Mt. 6, 33).

Cretinii nu pot spune c n-au Vzul semne ale

împriei, de vreme ce Biserica v/ut este, în

planul i în lucrarea lui Hrisios i a Duhului SlanU

sacramentul i inslrumcnlul împriei. Cretinii

liu cu „Dumnezeu vrea cu Ioft sa fie mântuii" (I

Tim. 2,4), deoarece „totul este posibil" la El (ML

19. 26). De aceea, Dumne/eu Ii i averi i/ca/ pe

cretini de responsabilitatea lor ultim, de reali-

tatea morii cleme, iadul. Cci, „precum ptirga

chinurilor venice e ascunsa in sufletele pcto-
ilor, aa i arvunite buntilor lucreaz prin

Duhul t se druiesc in inimile drepilor. Coci.

împria cerurilor este vieuirea virtuoasa, pre-

cum chinurile, deprinderea patimilor*
1

((îrigorie

SinailuK Capete in acrostih, 3K-39).

„Cu cât cineva, artând zel i credin, s o

fcui prta la slava Duhului Sfânt t i-a îm-

podobit sufletul cu fapte hune, pe atât se va în-

vrednici, ca. în ziua (judecii), i trupul s-i fie

slvit. Pentru c bunulpe care*l depoziteaz cine-

va in tttntrul su acum, se va proiecta atunci m
afar, aa, dup cum rodul ce se afla in timp de

iarn in inima copacului se arat vara in afar,

precum s-a mai zis mai înainte. Deci. dup cam

chipul cel divut al Duhului imprimat [nea de acum

inluntnd sfinilor. M dai trupului acestora chip

dumnezeiesc i ceresc, tot aa i vlul duhului

celui lumesc, care acoper sufletul celor pc-
toi, urâii de patimi, va arta i trupul lor în-

tunecat i plin de toat ruinea". (Macarie

Egipteanul, Cuvânr despre libertatea minii, 25).

Recapitulare

• „Ceru! i pmântul vor frece" (ML 24. 35),

„Cerurile vor trece ca unfum i pmântul, ca a

hain se va învechi'
4

ils, 51, 6). „Dintru incepnt

Tu, Doamne, pmântul l-ai întemeiat i lucrul

mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri lor

Tu vei rmâne, i toi ca o hain se vor învechi i
ca un vemânt ii vei schimba i se vor schimba.

Dar Tu acelai eti i anii Ti nu se vor împuina
"

(Ps.IOl, 26-28).

• Revelaia lui Dumnezeu in Ikus Hrisios. care

se transmite prin puterea Duhului Sfiim în Bise-

TRATA1 DE TEOLOGII'. DOGMATICA SI ECUMKNIG

ricâ, include nu numai istoria mnluirii, adic ceea

ce a lacul Dumnezeu pentru noi în trecut, ci i vî-

iiorul mântuirii, adic ceea ce Dumne/eu face

acum i ceea ce HI pregtete pentru noi în viilor,

I: vanghelia nu este o simpl revelaie istoric, ci

are un mesaj i o putere profetic* Hiserica ps-

treaz vie amintirea celor întâmplate în trecui, dar

ea orienteaz viaa cretinului în viitor

• Pe de o parte, Kvanghelia anuna marea bu-

curie c împria lui Dumnezeu este in luntrul

noslni, în inima celui care crede, sper i iubete,

ca i in mediul lui. Cretinii ÎI urmea/ aici pe

Hristos ca „Arhiereului bunurilor viitoare " (EVr.

9. 1 1 ». La Bote/, cretinii au primii „puterea vieii

viitoare" (Evr. 6, S). De la Cineizecime, Duhul

S-a revrsat peste comunitatea cretini ilruindu-i

darurile Sale, care sunt bunuri ce aparin vieii

viitoare. In pecetea Duhului Slnt este înscris sem-

nul Fiului: „S cutm dea in primul rând. s
avem in noi semnul i pecetea Domnului. Pentru

c in vremea jtulecfii, atunci când se va face se-

pararea /oamenilor de ctre) Dumnezeu, când

loate neamurile pmântului (provenite din spia)

tui \dam se vor aduna, iar Pstorul va chema

turma Sa. /atunci toi) câft vor avea semnul îl vor

cunoate pe Pstorul lor, tar Pstorul H va cu-

noate pe cei care au pecetea Sa i ii w aduna

dintre toate neamurile. Acetia vor auzi glasul fui

i II vor urma pe EL lAimea va
fi
împrit in dou

/turmei, o turm întunecat va merge in focul cel

wnic i alta luminoas va merge ctre odihna

cea cereasc. Pentru c /lucru!) pe care-l avem

acum in suflete, (atunci) se va descoperi, va lumi-

na i va îmbrca intru slav trupurile (noastre*

(Macttric Egipteanul, Omilia X/L 13).

• Pe de alt parte. Noul Testament compar

istoria aceasta cu o perioad de pregtire a lumii

viitoare, o „lupt care ne st înainte" (Evr. 12, 1 1

Desigur, rnlul cretinului esie acela de a crea des-

chideri i structuri inviaa oamenilor, care s fcu

posibil venirea imediat a împriei lui Dum-
nezeu* în acelai timp, el trebuie s lupte s „cu-

cereasc viaa venic 4
' (I Tim. 6. 12) la care j

fost chemat Aceast lupt este comparal cu chi-

nul nnlerii (Rom. 8. 22). lisus vorbete de ,,/e-

meia când este s nasc' (In, 16, 20-30) i de

gruntele c/ul pe pmânt, care, dac nu va muri.

nu va road (In. 12
T
24)*
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iiiscricu (eeclcsial este la limita dintre

oikumene i hasilria. locul de trecere sacramen-

tal intre lume i împrie. Membrii Bisericii.

cretinii, au devenii deja motenitori ai împriei:
lotui, ei nu se pul de/interesa de legaturile cu

societatea, cu mediul social i cultural. De aceea.

Apostul ui Pa vel îi îndeamn s pslre/e în acelai

ump: „Unitatea Duhului", cu cei din luntru i
„legtura pcii *\ cu cei din afar (Efes* 4, 3),

• Raiunea învierii impurilor este învierea Iui

Hristos. Biserica ine s predice c nu exist .. un

alt Dumnezeu decât Creatorul, un alt Hristos de-

cât Celnscut din Mria, o alt speran decât în-

vierea " (Terlulian, Contra ereticilor, XXIII 1 1 ).
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XXIIL împria lui Dumnezeu-Basileia*

Recapitularea (anakephaleosis) tuturor (ta panta) in Hristos

1. „Lumea ce va s \in" începe cu întoar-

cerea - parauxia, adventus (Mt 24
T
3; 1 Cor. 15.

23: 11 Pt. 3, 4). adic venirea lui Hristos în plin
slav pe norii cerului (Mt. 24. 30), ca s com-
pleteze istoria mântuirii cu „u/tune/e e\vnimente\

din „zilele din urm" - eschatos (F.A. 2, 17)- Cu
manifestareu ei plina de murire, la slarsitul acestei

lumi. se deschide o perspectiv infinit a împ-
riei lui Dumnezeu sau „ziua Domnului \ care.

dup Bamaha (Epistola 15,9), este „ziua a opta".

ziua veniciei, începutul unei lumi înnoite, care

urmeaz zilei a aptea* simbolul acelui „msleni-

um " in care lisus va împrai cu drepii. De altfel.

Ziua Domnului indic i „Ziua Judecii * (Mt
12, 36 l momentul final al tensiunii dintre Hristos

i puterile rului (I Tes. 5, 2; I:vr. 10. 25; Apoc.l,

10): „Noaptea e pe sfârite; ziua este aproape"
(Rom, 13, 12). De ce întârzie Hristos s vin i s
împlineasc fgduina mesianic? FI ateapt
înc pocina oamenilor (II Pt. 3, 9).

2. în Tradiia ortodoxii nu sa insistat prea mult
asupra evenimentelor «Zilei Domnului *\ când
Dumnezeu îi va aduna pe cei vii i pe cei mori,
prin lisus Hristos i cu El (I Tes. 4, 13, 18). Ac-
centul a fost pus pe proslvirea Fiului, Care va
intra tJn slava mare" pe care a avui-o din ve-
nicie, împreun cu Tatl (In. 17, 5). „A Lui este

Sl(tW* acum )i in ziua veacului" (II Pt 3. 18).

Hristos eshalologic esle lisus chenotic. Care S-a

întrupat, a luai chip de rob (Filip. 2. 7), Care nu are

alt semn decât semnul lui lona dona 2, 1-3: Mt
1 2, 40). Acelai Fiu al Omului, Care a petrecut trei

zile in inima pmântului, esle înlat la dreapta

Tatlui: „lat. vad cerurile deschise i pe Fiul

Omului stând dea dreapta lui Dumnezeu u
(F.A.

7, 56». Hristos Cel înviat Cel întâi nscut din

mori. Domnul împrailor pmântului» Panto-
eralorul. Cel Care ore cheile morii i ale iadului

este asemenea cu Fiul Omului (cf. Apoc. I, 5» 8,

13,18).

Hristos S-a înlat cu trupul >i va veni cu et:

„Dac cineva va spunec Hristos vaprsi acum
trupul Su sfânt, c Dumnezeirea Sa este-dechr-

cat de trupul Su t c El va venifr ceea ce
i-a asumat, me/u nu va vedea slava apariiei
Sale " (Grigorie de Nazianz* Scrisori teologice, U
25, trad. cit, p. 47).

3. Manifestarea plina de slav a Fiului înseam-

n i glorificarea celor ai Si (1 Tcs. 5, 9-10: II

es. I. 12). care reprezint motenirea Sa * klero-

nomia (Mt 21. 38; Mc. 12. 7; Col. 3, 24; livr. 9.

15, Ps. 3, 8; 27, 12). Fiul i-a dobândit pe cei bo-
tezai într-un mod direct devenind o comunitate

de motenitori" (l:fcs3, 6), o comuniune speci-

fic. Aceast proslvire a comuniunii sfinilor arc

loc într-un context cosmic. Cci toat creaia su-

pus legii pcatului i in ateptare s fie rs-
cumprat (Rom. 8. 20-21) va fi înviat i trans-

figurat. Cei blânzi vor primi ca motenire acest

pmânt înnoit (Mt 5, 5).

202



Cui privete ..ziua Domnului", ziua de în-

toarcere a Fiului Omului. Puvel insist asupra ca-

pacitii credinei de a discerne semnele venirii:

„Iar despre ani i despre vremuri, frapllor, nu

avei nemie sâ v scriem, cci singuri tii hinec
ziua Domnului vine aa, cu un fur noaptea " (I

Tes. 5. 1-2). ..Sâ nu vâ amgeasc nimeni, cu nui

un chip Cci ziua Domnului nu va sosi pân ce.

mai întâi, nu va veni lepdarea de credin i nu

se va da pe faa omul nelegiuirii, fiul pierzrii,

potrivnicul - inâlându-se mai presus de tot ce M
numesre Dumnezeu sau efcut pentru închinare,

încâts se aeze el în Biserica lui Dumnezeuipe

sinessedea drept dumnezeu" (11 Ies. 2, 1-4).

A. învierea trupurilor

Paronsîa, adic venirea în slav a Fiului, este

însutit de învierea morilor, care vu precede jude-

cata finala i transfigurarea venic. O înviere a m-

luror - a drepilor i a pctoilor (F.A. 24, 15), aa

cum se urat în viziunea lui lezechicl (37, 1-6).

Toi cei din morminte (In. 5, 281 se vor bucura de

învierea Iui Hristos. Care a învins puterile morii (1

Cor. 2. 8). ..învierea trupurilor" (CrMUl apos-

tolic), adic refacerea unitii trupului i a sufle-

tului pentru a primi, astfel, rsplata definitiv i

intrarea vieii corporale în slava cereasc, este

universal, Nimeni nu este exclus de la aceast

înviere, indiferent de meritele lui, dup cum a

artat Slanlul loan_Hrisostom. Prin aceasta, ni-

meni nu e în afara împriei, numai cu se poale

vorbi de ..mic" i de „mare" în împria ce-

rurilor (Mt. 5, 19).

Ca articol de credin. învierea morilor a lost

introdus în Simbolul ortodox de la Constan-

linopol (3H1). sub forma unei iugduinle i atep-

tri: „Atept învierea morilor i viaa veacului

ce va s vin." Pentru Apostoli, argumentul în-

vierii morilor se bazea/â pe realitatea hristologico:

., Voia Celui Ce Sf-a trimis aceasta este: s nu

pierd nimic din toi ce Mi-a dat, s-i înviez in ziua

de upoi" (In, 6, 39). „Pentru c. de credem c
lisns a muriti a înviat, tot aa icredem) c Dum-

nezeu, pe cei adormii întru Hsus. ii va aduce îm-

preun cu El. Cci aceasta v spunem, dup cu-

vântul Domnului, c noi, cei vii, care vom fi rmas
pân la venirea Domnului, nu vom luu înainte

celor adormii, pentru câ /nsui Domnul, intru
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porunc. Iu glasul arhanghelului^ i intru trâm-

bia lui Dumnezeu. Se va pogon' din cer. i cei

mori întru lîristos vor învia întâi. Dup aceea,

noi. cei vii, care iom fi rmas, vom fi
râpiti, îm-

preun cu ei. în nori. cu s, întâmpinm pciDom-

md in v'duh i aa. pururea \-omfi cu Domnul"

(I Tes. 4. 14-17, 1 Cor. 15 12-14, 20). De aceea,

pentru a de/mini idecu e Învierea lui I Iristos ur fi

un mit •iau o superstiie. Apostolii recurg la proba

..Martorilor învierii" (Ml. 2K. 9-17; In. 20, 19-

25; F.A. 1. 22; 2. 32). Teologia poslapostolicâ

lolosete cu argument minunile svârite de lisiis,

pe care le consider o anticipare a învierii. în-

vierea trupului este deci anticipat în minunile

Sale, mai ales. în cele asupra morilor. 1:1 anun
învierea Sa (Mc. 10, 34), având ca ilusuarc sem-

nul lui lona (Mt. 12. 39-40). Învierea lui Adam
este anticipat in învierea lui Lazr. învierea tru-

purilor st nuntni in puterea lui Dumnezeu: „Cci

e cu neputin ca murind, cineva sâ învie fr aju-

torul Celui Ce S-a înviat pe Sine din mor{i" (Sl-

mcon Noul Teolog, Capete teologice, 74. „Filo-

ealia". voi. 6. p. 39).

4. Care este realitatea trupului înviat, inând

scama de dualitatea naturii umane: trup-suflet?

Dup Origen. trupul va trece în nefiin, sufletele

i fiinele spiriiuale revenind la starea lor dinainte

de intrarea în trup. Biserica mrturisete ins cre-

dina în învierea i în venicia trupurilor, transfi-

guralate prin haruî îndumnezeitor(t Tes. 4, 14-17).

In învtura despre învierea morilor, cretinismul

rsritean a vrut s pun in valoare ideea c
moartea nu este o pierdere suu o desfiinare a per-

soanei i a personalitii omului, ei o trecere spre

o unic existen cu Dumnezeu spre venicie.

Trupul se va strica pentru a învia uesiriecios. In

acest sens, condiia natural a trupului se ps-

treaz, dar corupia în sens de disoluie a disprut.

De asemenea, miletul exist cu substan diferit

i este nemuritor, dar el particip la slava lui Dum-

nezeu împreun cu trupul. Mai bine zis. trupul

este inclobat de sufletul spiritualizat, iar acesta

este covârit de energiile divine necrcale. Bsfe

vorba de o „jptur nou" (11 Cor. 5, 17). de un

„trup duhovnicesc" înviat: „Aa este i invieny

morilor; se seamn trupul intru stricciune, in-

viaz întru nestricciune; se seamn intru necin-

ste, inviaz intru slav: se seamn întru slbi-

ciune, in viaz întru putere; se seamn trup firesc,

inxiaz trup duhovnicesc" (1 Cor. 1 5, 42-44). Toi

vor învia cu umanitatea lor proprie dal de Crca-

:iy



vu. PROF. i'R. ION BRIA

tor. nu ca spirite de/ineaniate sau reîncarnate.

Aceasta înseamn ca Adam duc n-ar fi pctuit,

n-ar fi fosl supus morii trupeti

5. Una dui cele mai populare credine in evla-

via ortodox, învierea morilor, arat c trupul

uman, creaia material $i fizic, are un rol esenial

în istoria mântuirii. De aceea, cretinii cugeta nu

numai la nemurirea miletului, la puterile cereti

nemuritoare, ei i la eternizarea umanului pe care-I

au acum, d acestei lumi sensibile, nu a alteia, de-

sigur, înviat, plin de slava divina. Kxisl spe-

rana de rscumprare pentru trup i pentru suflet,

care nu st pe o idee vag despre nemurire- Cre-

dina in învierea trupurilor este inseparabil de

credina in învierea lui Hrislos, a umanitii Sale

deplin glorificate: „Acest lisus Care Sa înlat
la cer din mijlocul vostru va veni în acelai fel
cum L-ai vzut mergând la cer" (T.A. U 1 1 )• In

experiena sa. Iov anticipase accasla: .. Dar eu tiu

c Rscumprtorul meu este vio fic El in ziua

cea de pe urm, va ridica iar din pulbere aceast
piele a mea ce se destram " (19, 25^

6. Teologia rsritean a insistai asupra în-

vierii trupurilor .si pentru a pstra unitatea liinlei

umane în dualitatea trup-suflet, aceasta con in ideii

do eternitate i de necesitate a materiei. în starea ei

de creatur |Ps. 104. 29), Astfel teologia vorbete

despre moartea fizica, corporal, care nu înseamn
dispariia persoanei, ci dezagregarea i împrây
lierea materiei prii ci corporale, cci i trupul,

sfinii pnn liotez i hrnit cu pâinea vieii este

consacrat lui Dumnezeu, aparine lui Hristos (1

Cor. 6, 16-20). El este smâna care trebuie s
moar pentru ca fiina umana s îmbrace o «ilare

nou, de tram figurare. De aceea. Biserica Orto-

doxa, considerând trupul ca parte integrant a per-

soanei, nu practic incinerarea (incinerarea a fost

introdus de cei care negau învierea trupurilor,

Par arderea trupurilor nu împiedic învierea lor),

în actul învierii, sufletul i trupul sunt reunite pen-

tru eternitate într-o umantlatc eshatolugic, ptrun-

s de energia duhului nestricâcios, umanitate 13r
caracter carnal i sexual (loan Damaschm, Despre

credina ortodoxa, IV, XXVII), „cci carnea i
sângele nu vor moteni impârâia lui Dumnezeu"
<ICor. 15,50),

7. Cure va fi strlucirea de pe urm a zidirii?

„ Dar chiar când va fi reînnoita, zidirea nu va

fi iari cum a fost adusa de Dumnezeu la exis-

tena, la început: s nufie! Cad se seamn trup

sufletesc (1 Cor 15, 44), cum s-a spus, i nu se

ridica un trup cum era cel al primului om creat

înainte de neascultare, adic materiali sensibili
schimbucios, având lips de hran material* ci se

scoal trup întreg indultovnicit i neschimbcias,

ctmt era al Stpânuluii Dumnezeului nostru dup
înviere, adic al Celui de al doilea Adam i ui

Celui uttâi-nscut din mari, deci cu mult deosebii

de acela, în acelai fel întreaga zidire se vaface.

la un semn al lui Dumnezeu, nu cum ajost creat,

materia/ i supus simurilor, ci vafi prefcut,
la naterea din nou, tntr-o locuin nematerial i
duhovniceasc mai presus de toat simirea'

1

(Simeon Noul TeoUu^ Cuvântri morale, U 5, in

,.FiIocaliY*,vol. 6,p. 139).

Prin urmare, „învierea este refacerea firii in

aafel c întrece starea ei din paradis. Superio-

ritatea aceasta const in neschimhahilitatea unt-

wrsai a tuturor fn special, in negrita indumne-

zeire dup liar a sfinilor
4

(Maxim Mrturisitorul,

Rspunsuri ctre Talasie, 54, 22. în „FilocaIia
4

\

voi, 2, p. 253), „Fericitul Mfttse a artat, prin

slava Duhului care lumina prin faa lui i la care

nici un om nu putea cânta, felul cum, la învierea

drepilor, se vor slvi trupurile sfinilor cu s/ava

de care se învrednicesc sufletele credincioase ale

sfinilor înc de acum, întru omul dinluntru.

„Cci, noi, zice. cufaa descoperit, adic intru

omul dinluntru, oglindim slava Domnului, pre-

jcndihne spre acelai chip, din slav in slav"
(11 Cor. 3, 1S)„. Slava cu care se îmbogesc su-

fletele sfinilor, cum s-a zis, înc de aici, aceea va

acoperi t va îmbrca trupuri/e goale la înviere st

le vafacesfie rpite la cer. i atunci se vor odih-

ni cu trupuli cu sufietu! neîncetat în împria lui

Dumnezeu*' (Simcon MetafrasLuL Parafraz la

Mucurie Egipteanul^ f>2-3, „Kilocalia", voi. 5, p,

330-331). „Dup cum Trupul Domnului, atunci

când S-a suit pe muntef a fost slviti S-a trans-

format în strlucire divin t într-o lumin ne-

mrginit, lafel vorfi slvite trupurile sfinfifor ii

vor strluci. *% dup cum slava cea dinluntru a
lui Hrisfos /-u acoperit Trupul i (pcesta) a strlu

r//, la fel, i in cazul sfinilor, puterea lui I/hstos

care este în lutarul tar. în ziua aceea se va revr-

sa în afar peste trupuri/e tor. Pentru c, înc de

pe acum. et particip cu mintea lor lafiina i na-

tura Lui. C s-a scris: aCet Care sfinete i cei

care se sfinesc dintr-Unul sunt toi/n (Ew. 2, II),

i: ttSiava pe care \Ii~ai dat-o. Eu le-atu dat-o
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hr» (În. 1 7. 22). i, dup cum dintr-tm singurfoc

se aprind multe fclii (iar acestea sunt la fel), i'i

mod firesc, trupurile sfinilor, fiind mdulare ale

lui Hristos, devin de aceeai (natur) ca i a lui

Hristos" (Macarie Egipteanul. Omilia XV. 381.

B. Judecata ultim

8. „Care iari va s vina s judece viii si

morii". „ Tot ua si Hristos, dup ce afost adus o

dat Jertf ca s ridice pcatele multora, a doini

oarfr depcat Se va arta celor care cu St-

ruin îl ateapt spre mântuire" (BOT. 9, 28).

lisus Hristos, Domnul înviat din mormâm i Înlat

la cer, va veni din nou (F.A. 1. 11: I Tc. 4. 16-

17). la sfârâitul timpului, in ziua judecii, „ziua

Domnului". Cum HI i-a rscumprat pe toii, toi

aparin lui Hristos. & sunt sub domnia (bnsilciai

lui Hristos, nu sub alt autoritate (I Cor. 15, 27).

Basilcia este baza liberlii copiilor !ui Dumnezeu,

fa de orice putere pmânteasc.
Judecata (krisisl este confruntarea istoriei i a

omului cu dreptatea lui Dumnezeu, la slritul

veacurilor, cdnd Întreaga lume va fi adus sub au-

toritatea suprema a lui Duninc/cu uf. Hvr. 4, I
'

'

Judecata este actul final al lui lisus llrisios. adfcfi

..sfâritul", când Doiunul va preda împria lui

Dumnezeu si fatâlui. când va desfiina orice dom-

nie i orice stpânire i orice putere. Cci El tre-

buie sâ împrteasc pân ce-i va pune pe toi

vrjmaii Si sub picioarele Sale. Vrjmaul cel

din urm care va fi nimicit este moartei. Cci

toate le-a supus sub picioarele Lui. „ hr când toate

var li supuse Lui, atunci st Fiul însui Se va su-

pune Celui Ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu

s fie totul in top "
«l Cor. 15. 24-28).

9. Dou Duminici de Ia începutul postului

Palclui (Duminica înfricoatei judeci - texte

biblice: I Cor. 8. 8-9; Mt. 25. 31-46; i cea a

cderii lui Adara i a izgonirii dm rai - texte bi-

blice: Rom. 13. 1 1-14; 4; Ml. 6. 14-2 1 ), ne aduc

aminte c exist o judecat, ultim, rscumpr-
toare în care Dreptul Judector ll Tun. 5, 6-s).

duce la capt dreptatea Sa (II Pt. 3, R-9; II Cor. 3.

7-11), deosebind stea de stea |I Cor. 1 5.

4

1 ). adic,

dând sfinilor i drepilor rsplata pe care o ateap-

t, iar ceior pctoi, pedeapsa pe care o merit.

Nu exist scpare de la aceast judecat. Ha este

desprirea ultim nu numai între om i Dumne-

TRATAT DF TEOLOGIE DOGMATIC* SI ECUMEKIGA

/cu. dar i între oameni: „ Va despri pe unii de

alii, precum desparte pstorul oile de capre. Sini

pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stân-

ga". (Mt. 25, 32-33). Hvanghelislul Mt. (25, 31-

46), care descrie pe larg ziua judecii uluine. arat

c lisus vorbete mei de HI însui, anunând c va

veni în slava Sa, va lua loc pe scaunul de slav ca

s-i judece pe toi. Iar distincie, înconjurat de

îngerii Si. separndu-i pe cei alei, care au lacul

[apte bune. de cei respini. O explicaie este sub-

liniat: in msura in care „aifcut unuia din cei

mai mici frai ai Stei, Mie Mt-afi fcut'', llrisios

intr în scen nu numai ca judector, ci i ca Cel

cruia i s-a refuzat dragostea. Ceea ce tcem pen-

tru alii pornete nu numai din altruism, din com-

pasiune natural, ci i din faptul c-L iuhim pe

Dumnezeu in aproapele nostru. Mântuirea venic

u fiecruia din noi depinde de ceea ce am tcut

celor mai mici surori >i frai ai notri, cu care se

identific l Iristos. .Jar oricine v va da s bei uit

pahar de ap in nume/f Meu. fiindc suntei uce-

nici ai lui Hnstos. adevratv spun vou c nu i

\ a pierde rsplata sa. Dar cine va sminti pe unul

din acetia nuci. care cred in Mine. arji moi bine

pentru el sâ i se te& o piatr de moar i s fie

aruncat în mare" (Mc. 9. 41-42). Deci, ..una din

dou, zice Ignatic al Anliohiei. sau s ne temem de

mânia care va s vin (Ml. 3, 7) sau s iubim

iwrui de acum"' {Ctre Efirsem, XI, 1). .. Veacul

de acum i veacul viitor sunt doi adversari, «ce

Clement Romanul: no putem fi deci prieteni ai

cele dou veacuri" {Ctre Corinteni, 11, VI, 3, 5).

10. Judecata aparine Fiului Omului (In. 5, 22:

27-30). Care-i asuciazâ pe prietenii Si: „ Voi care

Mi-ai urmat Mie, vei edea i voi pe douspre-

zece tronuri, judecând cc/e dousprezece seminii

ale lui israel" (Mt. 19, 2X). Aceasi afirmaie va li

preluat de autorul Apocalipsei, cate pune accen-

lul pe mulimea ce se prezint înaintea tronului

lui Dumnezeu, aducând laud, adorare i mulu-

mire ..Celui Ce .ulcpetron" (cf. Apoc. 4, 9-ld.

7.9-171.
. „ .

Condiiile judecii sunt drepte i eficiente.

dup cum cei botezai i consacrai au fost fideli

Lui i prietenilor Lui sau nu au fost (Mt. 25. 31-

46), dup msura credinei, a ndejdii i a iubiri]

.

Exist, totui- o mângâiere: FI judec, nu Tatl

(In. 5, 22). FI Care tie toiul despre condiia omu-

lui {„purtând trup i vieuind în lume"), din pro-

pria experien. 1:1 Care S-u confruntat cu insi-
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nurile si cu vanitile diavolului. LI însui a re-

cunoscut cursul istorici i caracterul amestecai al

vieii pmânteti» în care separarea dintre grâu i
neghin nu este posibila. Totui, 1:1 Se arat in-

flexibil cu ..sluga vicleana " i ..netrebnic" (Mt.

25
T
26-30), dcomwc El csle drept (cf Ml- 13, 40;

5, 29-30; Le. 13, 24). El nu-i poate trece cu ve-

derea, mai ales T pe cei care au fost inumani £i ne-

drepi fa de cei sraci i blânzi, fiindc FI însui

S-a identificai cu acetia, „Mie Mi-aifcut " (Mt.

25» 40). Cei care au Irial eu dreptatea nu vor

moierii împria lui Dumnezeu (I Cor* 6, 9-10),

Cel care s-a compromis cu pcatul nu poale s
scape de mânia lui Dumnezeu (Col, 3, 5-6). Ce-

rerea bogatului ncmilosliv de a fi iertat n-a fost

auzit i împlinit (I.c. 16. 24-31). Tocmai de

aceea, la judecat vor fi prezeni cei care s-au bu-

curat, în aceast viaa, de faptele hune ale altora,

pentru n le aduce ..mulumirea'* Ion Acest act de

mulumire - euharistie - face parte din „rsplata"
ce s-a pregtii celnr drepi.

11. Judecata nu este ziua rzbunrii, ci ziua

rspltirii, când fiecare va da seam de lucrul ce i

s-ft încredinat (cf Mc. 13, 34). Uste un aci de

dreptate, de aceea fiecare va li judecat dup conti-

ina i dup legea sa < In. 6, 45), Pentru unii. jude-

cata va fi un act de binecuvântare i de mulu-
mire: pentru alii, va fi iui aci de separare i de
izolare: „Prietene* cam ai intrat aicifr hain de
nunt?>Xegai-l de pitituue f anincai-ltn întu-

nericul cei din afar. Acuta va fi plângerea ft

scrânirea dinilor" (ML 22. 12-13).

Mântuitorul vorbete de „multe locauri ale

Tatlui" (In. 14, 2*):
,. N-a îneles prin multele lo-

cauri deosebiri de locuri ci trepte de daruri

Cci, precum fiecare se bucur de soarele vzut*

dup curia puterii vztoare i primitoare, i
precum un sfenic ce lumineaz i/ttr-o cas rs-
pândete raze diferite* fur ca lumina lui s se

Importa intre multe sfenice, aa i in \*eacul viitor

toi drepii se slluiesc intr-o singur patrie,

frs se împart, darfiecare e luminat de unicul

Soare înelegtor i îneles pe msura lui. ca de un
singur vzduh i Ioc gi scaun i vedere i chip.

Fiecare se \*esefete Î4 luntnd su dup harul

dat tui, dup msura tui. dar una este vederea

cea dinluntru a tuturor, i alta le este bucuria. t,

în afar de cele dou mari cete nu este vreo alfa

de mijloc. îneleg prin una pe cea de sus, iar prin

i
cealalt pe cea de jos t iar la mijlocul lor, mul-

imea felurit a rspltiri/or.

Iar dac acesta este adevrul, precum estei
defapt, ce e mai nebunetei mai prostete decât

a spune ceea ce spun unii: «uni ajunges scap de
gheen, nu mai am grij c nu intru ut hnp-
raie». Cci a scpa de gheen e una cu a intra în

împrie Precum, a cdea din aceasta înseamn
a itttra în gheen. Fr îndoial, nu ne-a învat
Scriptura trei locuri. Dar ce? aCnd va veni Fiul

Omului întru slava Sa, va aeza ode la dreapta Sa
t capre/e la stânga Sa» (ML 25, 3 1 ), *V-a c/mw trei

cen\ ci dou. una de-a dreapta i alta de-a stân-

ga. i a desprit hotarele slaurilor diferite ale

lor, zicândc unii. adic pctoii, vor merge la

osând venic, iar drepii vor strluci ca soarele

în viaa venic (Mt, 25 T 46) i iari: «¥ar \jeni

de la rsrituri i de la apusurii se wr odihni în

anurile lui Avraam întru împria cerurilorfii
împriei: tar ceilali vor fi scoi in întunericul

cel mai din afar, unde vafi plânsul t scrnirea
dinilor** (ML S T II), ceea ce e mat înfricotor
decât oricefoc \ (lsaac irul. Cuvântul L J7t „Filo-

ealia". voL 10, pp. 284-285).

La judecata ultima* starea fiecruia urc un
caracter proporional, potrivit cu msura în care

s-a deschis fa de alii: ,Jn msura în care aija-
cul... In msura în care nu aifocul", liste vorba

de proporia iniiativei, a libertii, a rspunderii

personale. Iar de care uici barul tui Dumnezeu nu
lucreaz. „Cumm voi înfia înaintea Domnu*
/jfi:

f "{MilL 6,6). Cine are curajul s intre la jude-

cat prevalându-se de meritele sale? i, totui,

cretinii ateapt judecata, cu încredere absolut In

iertarea Iui Dumnezeu* Cci taina judecii vii-

toare este laiiia lui Dumnezeu „ îmblânzit de însi
milostivirea Sa " a unui Dumnezeu „Care nu fine

minte rul" i Care nu „îngduie ca fptura s fie

înghiit de pietre". Este un Dumnezeu milostiv

tuturor (Rom. 1

1

, 32), Care tfpe cel din urm mi-

htiete i pe cel dintâi mângâie: acestuia pltete
i aceluia druiete"* în cele din urm, va birui

iertarea lui Dumnezeu: „Nimic nu egaleaz i nu
întrece mila tui Dumnezeu. De aceea cel care dez-

ni/jduiete este propriul su duman de moarte
"

tloan Sinaitul, Scara* \\ 23), Cei lt de-a stânga*'*

ruinai, ateapt un ultim gest al milei lui Dum-
nezeu; cei „de-a dreapta", drepii, în mijlocul

cosmosului transparent cci ..lumea venic" este

nu numai pentru umanitate, ci i pentru creaie.
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suni invitai, în hain de nunt, la ospul Împ-

riei cereti. ,

CW curf ai* câtigat dragostea desvârita

fota de Dumnezeu fi f-Of '"lat aripile Miletului

prin virtui se rpesc in nori ft tajudecata 'iu vin.

Iur cei care n -au câtigat cu tuful desvârirea ci

au pcate si fapte bune laolalt, viu la locul ju-

decii si acolo, dac se îngreuie cumpna celor

bune. se var izbvi de munci" (Diadoh al t-oti-

ccii, Cuvânt ascetic, 100. „Filocalia", val. 1. pp.

389-390).

12. Crezul de la Niccca se încheia cu aceasta

declaraie final: ., împria lui Dumnezeu nu va

avea sjSrsit" (Le. I, 32-33). lisos Hnstos vine cu

un Mesia unic. Care aduce pe pmânt împria

lui Dumnezeu (Mt. 3, 2; 4, 17). A vorbii despre

împrie lot timpul, in Predica de pe Munte i,

mai ales, in parabole |Mt. eap.5-7), unde o com-

par cu smâna de mutur. cu aluatul, perla, banul

pierdut, comoara, nunta, banchetul, casa Tatlui.

via. Semnele împriei sunt cele de la tm cea

ultim, cu ApOBUjIii: „Cas mâncai si sa bei la

masa Mea in împria Mea fi s sedeipe tronuri

judecând cele dousprezece seminii ale tui Is-

Vfld-a-c.22.30V n .

împria lui Dumnezeu nu e.itc din lumea

„ceasta-, rspunde lisus lui PiU (In. 18, 36).
_
In

împria Sa, Dumnezeu va li totul în toi. Pana

atunci, în istorie, cretinii au o experiena si

simire a împriei în ..comuniunea sfinilor

Darurile i tainele împriei viitoare sunt date.

cu anticipaie, în Uiseric. Desigur, viaa venica,

eternitatea creatului nu trebuie s fie confundata eu

eternitatea lui Dumnezeu. Care este CrcatoruL

plenitudinea fiinei care exist in sine i care exista

Iar de alml. Venicia creatului nu înseamn o

simpl prelungire a existenei într-un destin nede-

terminat, ci ajungerea acestuia la ..scopul" originii

sale- „Chipul lumii acesteia trece" (I Cor. 7* 31 ).

.. Toate ca o iunn se vor inwchi. i ca un ivniaiit

le vei strânge si ca o hain s-orfi schimbate (EVT.

1, 11-12). Scopul înseamn „oprirea micrii",

fixarea ei etern prin depirea timpului crono-

logic, istoric.

13. Spre deosebire de Origcn. care susine ca

stabilitatea micrii e dal odat cu aducerea in

existen a lucrurilor. Prinii rsntem spun ca

micarea temporal nu are sensul unui cerc. ca

micare ciclic, fizic i biologic, ci pe acela de

stabilitate în elernitaie. a devenim Viate de Dum-

TRATAT W rtOUMilt DOGMATICA SI ECUMENIC

ne/cu. Pentru sfini, ca i penlru îngeri, venicia

înseamn „permanen In sfinenie" (Staulul

Vasile. Despre Duhul Sfânt. XVI, 38. lrad.cil.. p.

379). Micarea e limitat de substana i de carac-

terul lumii create, de timp i spaiu; de aceea ceva

nu poate fi în acelai timp venic i in devenire, i

nici nu pot cxisia dou realiti infinite i luriWn-

cepul. Cu loate acestea, trebuie s fie afirmate îm-

preun devenirea i venicia, aceasta fiind voit de

Dumnezeu, dat fiind eternitatea raiunii cosmo-

sului în Dumnezeu, care este recapitulat in Hnstos,

prin Care i pentru Care oale au fost create.

14. O alt perspectiv în cure 5-a dezvoltat

aceast învlkir esie aceea a sabatisnndui. umil

din subiectele preferate ale spiritualitii îsilustc.

Cste vorba de odihna sfinilor, despre care vor.

bete Apocalips*: ..Da. zice Duhul, ei se vor odih-

ni de ostenelile lor. cci faptele for ii urmeaz
'

(Apoc. 14. 13). în veacul acesta nu avem mei sâm-

bta'adevrat, nici ziua a opta, în sens de oprire

deplin din micarea patimilor i a virtuilor. In

cursul vieii pmânteti, se pol pruni, anticipai,

tainele desvârim, iar ziua a opta (Duminica) se

d prin ieirea din mormânt. Dincolo de lucrarea i

de osteneala acestei viei (comparat cu vinerea -

paraskevi - pregtire), are loc Oprima itl Stabilitele

a celor ce se mic, adic n .. neîncetata micare

Aceasta este venica existen in care se „$aba-

meaz". se odihnesc sufletele sfinilor, primind

încetarea a toat micarea, prin artarea i îm-

prtirea Celui'pe Cure l-au cutat. Sfinii se

ostenesc în Dumnczeu^peniru c Dumnezeu Se

odihnete în sfinii Si. In felul acesta, „sabatul

eshaiologic înseamn odihna de lucrarea naturala

pentru a face loc lucrrii dunuie/eieti. adic O

înaintare infinit în contemplarea slavei nu Dum-

nezeu: „Odihna de sâmbt a lui Dumnezeu tsa-

hatismu) lui Dumnezeul este revemreii deplin a

tuturor celorfcute la El. când lucrarea Imi atot-

dumneveiasc. ce se svârete in chip negrit

se Va odihni de lucrarea natural din ele. Cci

Dumnezeu Se va odihni de lucrarea natural dm

fiecare fptur, prin care se mic în chip natural

fiecare, arunci când fiecare, primind dup ma-

sura sa lucrarea dumnezeiasc, vafi ujunsla gra-

«ita lucrrii sale naturale îndreptate spre Dum-

nezeii (Sfântul Maxim Mrturisitorul, Capete

teoheice (gnostice/, suta 1. 47. in ..Filocalia" rom.,

voi. 2. p. 128).
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15. In ateptarea .Jumii care vfflir'*, cretinul se

întreab: „ Ce vom da in schimb Domnului pentru
toate câte ne-a dai nou? m

H Cci n~a mântuit ca
prin \fotse un popor din Egipt i din rohia tui

Faraon, desparind marea, a\ mai mult, a izbvit

întreaga omenire de stricciunea moriii de sub

rohiu crudului tiran, a pcatului \:n duce cufora
spre virtute* nici nu acoper cu pmânt, nici nu
arde cu Joc ii nici nu poruncete s Jie lovii cu
pietre cei pctoi, ci convinge, prin blândee i
îndelung rbdare, ca oameniis aleag virtutea,

s lupteprin necazuri pentru cas se bucurei de
roadele ei. Altdat, cei care pctuiau erau
pedepstfi. dar struiau ut pcat i pcatul le era

socotit de Dumnezeu; acum. îns, oamenii aleg

pentru credin i pentru virtute asuprin. torturri

i moarte.

Slav ie, llnstoase. Cuvinte ai lut Dumne-
zeu. Înelepciune. Putere i Dumnezeule atotpu-

ternic! Ce-i vom da noi. neputincioii, in schim-

bul tuturor acestora? Cci toate sunt ah Tale i
nu ceri de fa noi nimic altceva decât s ne num-
tuim: daripe aceasta o daii din pricina nespu-

sei Tale bunti eti chiar recunosctor celor

care o primesc Wultumec ie Celui Ce ne-ai dat

existena. Celui Ce ne-ai druit afericit existen-

. Celui Ce ne-ai adus, prtn negrita Ta bun-
voina, iari la aceast starepe noi. cei czu/i dm
ca

rti
llodnDamusehin. Dogmatica. IV, 4),

C. Rugciunile BiM'ricii pentru cei murii

16. Rugciunile penlru cei murii >i sacrificiile

aduse penlru curirea pcatelor suni cunoscute i
practicate în Vechiul Testament (II Mac, 12, 42-

46)- Iov aduce urderi de lot penlru pcatele fiilor

si (Iov 1, 5)* în Biseric, pomenirea liturgic a ce-

lor mori, milosteniile in numele lor: liturghii, po-

meni, parastase au în vedere o tJericit speran":
a) Dumne/eu nu predestineaz i nu Irimile

pe nimeni în iad. Nu vrea ca cineva s piar, ci ea

loi s ajung la pocin (I Pi. 3. 9). Uxisl ins
pcaie împotriva Duhului Sfânt care nu se iart

nici pe pmânt nici in ceruri (Ml. 12. 31), Kâr
iubire du exist via venic; *Cine nu-/ iubete
pefratele su rmâne in moarte

M
(1 Iu. 3. 1 4, 1 5 l.

b) Timpul de mântuire, „timpulfavorabil* de
pregtire {paraskevi)* este viaa aceasta, aici i
acum (II Cor. 6. 2), Nimeui nu se mânruiete în

iad, pentru c „nu marfa le vor luda pe Ttne t

nici toi cei care se pogoar in iad, ci nai
r
cei vil

"

(Slujba înmormântrii). Dup judecata particu-

lar, o adevrat reconvertirc, ca deci/ie personal

i colaborare voluntar» nu mai este posibil. In iad

nu este pocin: „Ceea ce este moartea pentru

oameni, aceea este cderea pentru ingen: cct r

dup cdere nu mat exist pentru ei o conwrtire*

mei pentru oameni, dup moarte" (loan Damas-
chin, Dogmatica* 11,4).

c) Pomenirea liturgic a moriilor i milosteni-

ile tu numele lor sunt ptrunse de o speran ferni

i favorabil, Biserica celor vii se roag pentru

toii cei care au adormit în „ndejdea invierti .fi a
vieii de veci'\ cu încredinarea c exista o schim-

bare posibil, nu în sensul de tmduire i curire
a firii. Aadar, Bisericii nu îi consider penlru tnt-

deauna condamnai, chinr pe cei foarte pctoi
(Ps, 117, 18), dar ea nu face speculaii în ce pri-

vete modul în care se face aceast schimbare. Ea
se roag pentru ca cel care in credina a adormit s
fie socotit drept, prin credin i prin har!

d) Biserica se roag cu speran i cu îndrz-

neal (1 l'ts* 4. 13-17; in, 3, 24-30). mai ales. pen-

tru cei care nu au reuit s termine pocina în-

ceput. Ateptarea celor care au murit in CffidlBS

are un caracter activ. în sensul câ sufletele lor nu

pot s nu tle receptive la rugciunile i la milos-

teniile svârite de cei vii în numele lor Aceast
rugciune nu este ba/al pe meritele celor vii i
nici nu arc intenia de a recompensa credina lor.

Tn rugciunile ei. Biserica ii incredineu/ pe cei

ai Si iubirii Iar de margini a lui Dumne/eu i
se roag.

e) Tradiia rsritean insist asupra coborârii

la iad a lui Hristos cu sufletul Su îndumnezeit, u

crei pomenire se face în Sâmbta Patimilor „Int-

prtt-a iadul peste neamul omenesc, darn-a ra

mas in veci; c Tu. Puternice, fiind pus tn groap,
cu palma cea începtoare de via ai rupt incu-

ietorile mrfii i at propovduit celor care dor-

meau acolo din veac izbvirea cea nemincinaas.
fcându-Te. Mântuitorule, cel dinat sculat din

mori". „Odinioar, dintru nefiin (neant) m-ai

zidit i cu chipul Tu cel dumnezeiesc m-ai cinstit

Dar din cauza clcrii poruncii Tale m^at intors

ui pmânt, din care am fost luat. Ridicndu-m
acum la asemnarea Ta, ca s-mi recapt fru-

museea cea dintâi'*. (Slujba înmormântrii, în

Xfolitfe/rtic.tâ. 1984, p. 201 1.
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17. Di slujba vecerniei din Duminica Pogorârii

Duhului SlonL Biserica se roag pentru „cei inui
in iad'\ invocând pogorârea la iad a Mântuitoru-

lui: „Cel Ce Te-ai pogorât ia iadt ai sfrâmat
inattetonle cele venice, i celor care edeau in

întuneric le-ai arâtal ieire; iarpe arpele cel din

adânc. începtorul rutii, l-ai vânat ca îne-

leapt Ta meteugire dumnezeiasc i t-ai legat

cu lanurile întunericului in iad i l-ai închis cu
puterea Ta cea nemsurata' . Hernia vorbete de
predicarea Apostolilor la cei din iad; „Acestea
[Cile patruzeci de pietre) sunt Apostoliii invf-
torii, cei care au predicat numele fiului lui Dum-
nezeu; acetia, adormind in putereai in credina
Fiului lut Dumnezeu, le-au predicat i celor de
mai înainte adormii t le-au dat lor pecetea pre-

dica" (Pilda IX, 16).

Aadar, intre înviere i a doua venire, porile

iadului, ca i ale raiului, suni în mâinile lui Dum-
nezeu. De aceea, nimeni nu c condamnai pentru

venicie inainle de judecata ultima

18. Hlapele succesive ale pelreceiii sufletului

dup judecata particular au fost exprimate prin

vmile dincolo de mormânt. Cele 22 de trepte de
examinare a sufletului de la ieirea din viaa cor-

poral. Ia primirea sentinei, corespund cu diverse

forme ale pcatului. Tema aceasta, reprezentata
iconograltc in frescele de la Voronet a fost dez-
voltat, tn special, de teologii rui (ca Antonte
Amlîtealrov - Teologia dogmatic. Atena. 1858*. vi

Maearie Hulgakov - Teologia dogmatic ortodox,

I. 2, Paris, IXtiO). Coleciile de canoane (Mantiei

Malaxa. 1651) dau amnunte despre petrecerea

sufletului dup moarte (irei /ile rmâne înc pe

pmânt), de drumul spre cer pentru a vedea Incul

sfinilor (care durea/ nou /ile), de rolul îngerilor

care arat raiul m iadul, pân la a patru/ceca /i.

când sufletul primete sentina. Zilele în care se

fac slujbele de parastas coincid cu aceste momente
principale.

într-adevr, unele elemente din care este com-
pus aceast credin sunt meninute de Tradiie.

De pild, rolul îngerilor in judecata sufletelor

(Chirii al Alexandriei. Lfrem irul, Inan Posti-

torul I, ideea de balan pe care se cântresc laptele

bune i rele (loan Daniu+schin). Cu loate acestea,

capitolul despre vmile vzduhului nu are un ca-

racter dogmatic obligatoriu. HI red» în mod sim-

bolic, credina profund c sufletul care se afl in

afar de timp, însoit de îngerul su, recapituleaz

iRw.vi uh reouxa* DOcawAneA $i f.cimemca

i valorific tn mod contient j just viaa sa.

Contiina astfel luminat examinea/ orice p-
cat, cunoscut i necunoscut, pentru care sullelul îi

asum întreaga rspundere * icrlarca sau con-
damnarea. Acest proces de judecat începe aici

fin. 5 f 24; 9» 39; 12, 31). iar dup moartea trupului,

sufletul devine deplin contient de viaan
De asemenea, unii leulogi rui atribuie un ca-

racter sacramental ritului care insoele „adormi-

rea**, iiunormanlarcu (C\ Andronikof, Des m\s-

teres sacramentele. Ccrf, Paris 1998)*

19. Rugciunea de iertare.

{PanahidiK ediia 1992. pp. 38-39)
„Doamne, Dumnezeul nostru: Care in înelep-

ciunea Ta negrit ai tcut pe om din rân i
l-ai împodobit cu înjfiareifrumusee, ca o fp-
tur cinstit t cereasc, spre a slvi strlucirea i
împria Ta i l-ai intncmit dup chipul i ase-
mnarea Ta. Dai1 pentru c el a clcat porunca Ta

i nepzind chipul Tu de care era învrednicit;

pentru ca rutatea s nu rmân venic. In,

Dumnezeul nostru i Printele nostru, ai poruncit

din mila Tafa de oameni împreunrii acesteia

s se risipeasc* iar acestei legturi negrite sase
desfac, pentru caf astfel sufletul s meargpnâ
la învierea tuturor acolo unde t-a luat fiin, iar

trupuls se desfac in cele din care a fost alctuit

Pentru aceasta. ie. Printeluifr de început

t Fiului Tu Unul Nscut i Duhului Sfânt Cel
de-ofiin i jctor de \ia

r
ne rugm: S nu

îngdui eafptura Ta sfie înghiit de pietre, ci

îngduie va trupul* dup separarea de suflet, s
$e întoarc in cele din care a fost creatt iar su-

fletuls se aeze în ceata drepilor.

Aa, Doamne Dumnezeul nostru, mila Ta cea
nemsurat i iubirea Ta neasemnat, s biru-

iasc. Iar dac robul (roaba) Tu acesta a czut
sub blestemul tatlui sau al maicii sale sau sub
blestemulsu; dac a amrât pe preot i a primit
de la el legtur nedezlegatâ; sau a czut in grea
afurisauie de la arhiereu i din nepsare i negii-

jertf u-u dobândit iertare lurt-i acestuia toate

pcatele j/ greelile lui (ei), prin mine slujitorul

Tu. pctos ii nevrednic* Desface trupul Ini (ei)

ut cele din care a fostfcut )i rânduiete sufletul

lui (eh în corturile drepilor
Aa, Doamne Dumnezeule. Tu ai dat uceni-

cilor t Apostolilor Ti puterea s dea iertarea

pcatelor, zicndu le tor: #Oricâte vei lega i
ufi dezlega, s fie legate t dezlegate». Iar prin
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acetia ne-ui druit i nou, dei nevrednici,

aceasta putere De aceea: Te rugm, dezleag pe
adormitul robul tnmha) Tu :\\„ de tot pcatul
sufletesc $i trupesc is fie iertat() in veacul de

acum $/ in cel ce va s rin, prtu rugciunile

Preacuratei i pururea Fecioarei Maicii Tale i
ale tuturor sfinilor Ti Amin, M

D. Diferene confesionale

cu privire la cshalologie

20, Dat fiind c se refer la „viaa de dincolo
4
",

cshotolojia este un capitol teologic care se

preteaz la multe Utopii i confuzii apocaliptice,

Dc-a lungul istoriei s-au flctit diferite calcule

referitoare la a doua venire a lui Hrislos (dup
Irincu i Hipulit, istoria lumii va dura 6000 de ani

i se va încheia cu al aptelea mileniu, sub îm-

pria lui I Iristos - ef, P* 89. 4; Kvr. 4, 41. Nu se

poale spune c Biserica a încurajat vreodat spe-

culaiile apocaliptice, lia a condamnat. în general,

calculele erorioloaice, prezicerile i ameninrile
milenariste, puse in circulaie de sectele apocalip-

tice, i nu a permis s fie confundat sperana es-

hatologic cu leonsmul apocaliptic i VU mesia-

nismul temporal, istoric*

Milcnurismul (sau hiliasmul)

Este o credin dup care I Iristos va reveni, în

slav, pe pmânt, t Vfl domni cu sfinii Si timp

de o mic de ani (mileniu* de unde i numele de
tnilenarism), satana fiind legat în acest timp. Uncie

secte fundamentaliste. interpretând in sens istoric,

cronologic, noiunea de , împria de mii de ani".

au imaginat „mileniul" - o împrie de o mie de

ani a sfinilor yi a drepilor, perioad care va pre-

cede învierea morilor i judecata ultim (ci* Apoc,

20. 1*6).

Printre grupurile care propun aceast inter-

pretare a .. mileniului" se afl i Adventitii de
ziua aptea De origine baptist, aceast denomi-

naiune a fost întemeiat in secolul XIX, în Statele

Unite ale Amcricii* de ctre William Millcr, care a

fixat i a anunat întoarcerea lui Hrislos pe pmânt
in anul 1843, Adventitii cred, deci. In venirea

apropiat a lui Hrislos. hi respect ca zi de repaus

a cretinilor sâmbta, nu Duminica, Martorii lui

lehova sau Studenii în Biblic constituie o alta

grupare milenarLst, organizat de Gh.Russel (|
1916). Acetia s-au separat de Adventiti în 1874

(prin jurnalul Tumul de Veghe) i apoi de judec-

torul Ruthcrford f 1942). Pentru Martorii lui îeho-

va, împria de o mie de ani a început în 1914. In

ateptarea împriei lui Dumnezeu pe pmânt,
religiile, guvernele, slatclc sunt opera lui satana.

BfWrica nu a dat nici un credit acestor calcule

milenariste i apocaliptice, deoarece acestea sunt

dezminite de învtura biblic despre venirea a

doua a lui Hrislos. Pentru exegeza ortodoxa» îm-

pria de mii de ani este o exprimare simbolic

obinuit în scrierile biblice. Fa de viziunile

milenariste i apocaliptice se pol face unele pre-

cizri:

a) Exislâ o diferen radicala intre cshatologic

- ansamblu de evenimente, parlc integrant din

iconomia mântuirii - i miturile apocaliptice, care

sunt utopii milenaristice i mesianisme istorice.

Aceasta nu înseamn c Biserica nu propovl-

duiclc apoeulipsa. adic. Revelaia sau mani-

festarea plina de slav a lui Dumnezeu, i câ nu
ateapt tagduiua ^Ierusalimului ceresc", adic,

ri un cer nou fi un pmânt nou" (Apoc. 21. 1 ).

b) Când lisus Hrislos vorbete de via. HI Se

refer, adesea, la viaa venic (cf. In. 3, 36: 5. 24;

6, 40, 54». Aceasta nu înseamn c t.\iafa dup
moarte" se afl undeva, dincolo de realitile p-
mânteti i de timpul istoric. Viaa venic începe

aici i acum, ptrunde bucuriile i suferinele, lup-

tele i speranele acestei viei (Filip. 3, 20). Aceas-

t viat cereasca nu este [flsâ închisa ta limitele ia*

toi iei i ale timpului, ci a rupt frontierele acestora

i a surpat zidul morii.

c) Sectele apocaliptice - cu pretinsele lor pre-

ziceri despre un sfârâit al lumii în anul 2000, un

sfârii în dezordine, precedat de catastrofe cos-

mice - creeaz confuzii grave, nu numai de ordin

clic, ei i social în chip special, ele întrein un

pesimism clic si o indiferen iresponsabil lat de

catastrofa nuclear, care trebuie s tic combtute

cu toat tria.

Biserica a respins, de asemenea, alte dou idei

provenite din tradiia apocalipUcâ iudaic, anume:

credina c va fi un strit al raiului i al iadului:

mesianismul istorie, teocratic, potrivit cruia Îm-

pria lui Dumnezeu s-ar realiza in aceast lume,

în sens politic.
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Dc-a lungul istoriei sale, Biserica Ortodoxa a

fost nevoit s separe învtura sa despre (( vt-

[
itoarea reaezare , de inlerprelori eretice, de in-

fluene necretine i de moravuri sociale, care con-
traziceau profund Crvzul ortodox. Dei nu a avui o

I
circulaie inlensâ în Rsrit, ideea de predestinaie
a fost respins prin însmi doctrina biblic despre
..iconomia divina", doctrin care a marcat pro-
fund teologia ortodoxa. Iar ieonomia are dou
brae; pe de o parte, voina Iui Dumnc/eu ca toi s
se mântuiasc (I Tini, 2, 4), iar pe de alt parte,

rspunsul personal a! credinciosului (Apoc. 3, 20;
F.A, 16, 14), Mântuirea este harul lui Dumnezeu,
pentruc nimeni nu este liber de pcat (Ps. 50, 5)!

Primirea acestui har reclam ins libertatea

fiecruia, un mod de existen In comuniune total
ii liber. Credinciosul are libertatea de a rupe prin
pcat aceast sinergie. In faa acestui refuz, Dum-
nezeu nu silete: .. Iar de cel care se va lepda de
Mine înaintea oamenilor, i Eum voi lepda de
ci înaintea Talului Meu, Care este în ceruri " (Mt.
10, 33). Dumnezeu face îns Iotul pentru ca cel

crc>tin s rmân in aceast comuniune, susinând
i antrenând libertatea prin „cellalt Mângâietor"
(In* H 16). Mai mult, El face srbtoare cereasc
din întoarcerea fiecruia: „Cci bucurie mare se
face in cer pentru un pctos care se pocâiefe"
(Le. 15,10).

Apocatastu/a

„ Biserica are trei restaurri (apocatastaze).
Una e a fiecruia în parte, pe temeiul virtuii;

prin aceasta\ se restaureaz fiecare ins care a îm-
plinit in sine rafiunea vtrtuflk A doua e aceea a
firii întregi la înviere; e restaurarea în nestric-
ciune t în nemurire. Iar a treia, de care wrbete
mai mult în tratatele sale Grigoric al Nysset. este
restaurarea puterilor sufleteti, czute prin p-
cat, în starea în care au fost create. Cci. pre-
cum toate it var primi prin învierea trupului, la
vremea sperat, nestricchtnea. ua trebuies le-

pedei puteri/e pervertite ale sufletului. în cursul
prelungirii veacurilor amintirile pcatului sla-
iuite în etl strbtând (sufletul) toate veacurile

i neaflnd odihn, s vin la Dumnezeu, Ce/
Care nu are sfârit. $i astfel, prin recunoaterea
bunurilor, na prin împrtirea de ele, s repri-

measc (sufletul) puterile sale is fie restaurat i

s se arate c Fctorul nu e cauza râului" (Ma-
xim Mrturisitorul. întrebri i rspunsuri, 13,

.,HIoealia*\voI. 2,p. 214).

In epoca modern, s-a vorbit destul despre
eternitatea iadului. Se voia. astfel, o revenire Ia

credina in apoeatastaz, susinul de Origen,
Evagrie, Didim, Grigoric de Nyssa. Apoealasla/a
este o speculaie origenisi despre sfâritul istoriei,

potrivit creia creaturile raionale, atât oamenii
ale cror suflete, preexistente trupurilor, au fost

condamnate, dup pcal, sa triasc m Irup, cât i
îngerii i demonii, care au fost create la început ca
inteligene pure, apoi osândite s ia forma actual,
vor fi. în cete din urm. restabilite în forma lor ori-

ginar, în perspectiva unei mântuiri universale.

Aceast restabilire in forma primordial, de inte-

ligente pure, se face in etape succesive, dup puri-

ficarea demonilor >i a celorcondamnai prin focul

iadului, graie harului lui Hristos. Care nu ar îng-
dui pieirca venic a creaiei Sale i nici pedepsele
eterne. Astfel c pedeapsa iadului trebuie s aib
un slrit, cred unii. Oamenii, îngerii i demonii
vur redeveni ceea ce au Ibtf, adic, inteligene pure.

Consecinele acestei doctrine sunt radicale: lip-

sa Oricrui proces de sfinire, dispariia judecii de
apoi i chiar mântuirea diavolului (Origen, De
ptincipiis, III, 6. 5). Dei i-a atras pe unii Icologi

din perioada patristic (Grigoric de Nvsm i Didim
cel Orb) prin optimismul ei cosmic apocatasraza -

concepia origenisi despre restaurarea universal
Ia struitul limpulu prinlr-o înloarcere necesar I.i

starea cea dintâi, inclusiv, iertarea gratuit a tutu-

ror i convertirea diavolului - a fost condamnat la

al V-lca Sinod ecumenic (Comtantinopol, 553),
Aceast condamnare are în vedere rdicalismui
etic al Evangheliilor, care au fost date anume pen-
Iru a schimba viata cretinilor aici i acum. Viata
în Hfistos, transformarea prin întâlnirea cu llrishw.
arc loc aici: de aceea fiecare trebuie s coboare în

pia. ateptndu-I pe stpân s-l tocmeasc, s
lucreze in via sa. Toi sunt angajai, dar vor fi rs-
pltii dup dreptaica Iui Dumnezeu, De aceea,
„mt/li sunt chemai, dar puini alei" (ML 20,
16). Apocatasla/a, ca universalitate a mântuirii
ncdifereniale. contrasteaz cu aceast orientare
clic a Evangheliilor; „Ce semeni aici culegt
acolo". Modul de via de aici marcheaz per-

soana i destinul ei venic: „Dup roade/e lor ii

vefi cunoate. Au doar culeg oamenii struguri

din spinii smochine din mrcini 9Aa c oria'
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pom bun face roade htme. tor pomul ru face
roade rele. Nu poalepom hun safac roade rele,

tuci pom râu sa fac roade bane. Iar orice pom
care nu face road hun n Ude t se arunc in

foc. De aceea, dup roade/e hr i veri cunoate"
(Ml. 7, I6-20|

;
Evangheliile, cari! judec aspru inactivitatea

omului i lipsa de rspuns Ia chemarea Iui Dum-
nezeu, nu întrezresc sfâritul osândei iadului, c\>

dimpotriv: „t vor merge acetia la osând
venic" <Mt. 25, 46), adic „in gheena, in focul
cel nestins, tutde viermele nu moarei focul nu se
stinge" (Mc. 9,44).

Astfel, Uiserica mrturisete înnoirea lumii la n

duua venire, dar afirm, in acelai timp, judecata
ultim, adic separarea celor buni, de cei ri. de
unde, inegalitatea rsplii, dup virtuile fiecruia
(Ml- 25, 32-33, 46), Aceasta nu înseamn c Bi-
serica nu se roag neîncetat i eu ardoare pentru
mântuirea tuturor. A admite eterni lalea pedepselor
iadului nu înseamn a nega iertarea si dragostea
venic a lui Dumnezeu. Cci ttgreeala lui Adam
a fost ucigtoare de om, au ucigtoare de Dunh
HCffitf" i Denia dw Sâmbta Patimilor). Mai mult
it£ nebunie s socoteasc cineva c pctoii se
lipsesc de gheen, din dragoste pentru Dutmw
-eu Dragostea este odrasla cunotinei adevru-
lui care, dup mrturisirea de ohte, sa dar tu-

turor. Dar dragostea lucreaz prut puterea ei in

dou feluri : pe pctoi H chinuiete, cum se în-
tâmpl i aici unui prieten, din partea prietenului,
iarpe cei care aupzit cele cuvenite ti veselete
i aceasta este

r
dup judecata mea. prere d ru

sau chinul din gheen Dragostea îmbat ins su-
fletelefiilor de sus, cu desftarea ei" (Isaac Sirul t

op. cit., cap. 84
T
Irad. cit*P* 423).

Purgatoriul

Noiunea de purgatoriu apare în teologia 5C0-

hwtid in secolul XII, în actele papei Inochentieal
IV-lea, în 1254. Ca articol de credina este men-
ionai la Coneiliile din Lyon (1274) $i Florena
( 1439) *i formulat la GOncIUiuI din Trident { 1 553).
Purgatoriul este îneles ca o stare de curire sau
purilkare pan suferin, pentru eei care. în mo-
mentul morii sunt mnluii i în stare de har, dar
nu au pltit înefi datoria total de pedeaps pentru
pcate, nefiind deci pregtii suficient pentru ve-

derea lui Dumnezeu. Purgatoriul este imaginat ca
un al treilea loc, alturi de iad i de rai, un loc pu-
rificator de trecere printr-un foc material, fi/ic,

creat, un infern temporar i provizoriu, a crui su-
ferina are valoare de ispire. Purgaloriului suni
destinai cei care au svârit pcate veuiale (nu de
moarte) i le-au mrturisii, dar pentru care nu au
„sausjactd", în timpul vieii, penitena corespun-
ztoare. Idcea este c pcatul, chiar mrturisit, im-
plic o condamnare temporar i c aeiclc de peni*
lent în aceast via nu sunt suficiente. Pedepsele
de ispairc nesutis Iacute aici vor fi reluate în pur-
gatoriu prin trecerea printr-un loc purificator Chi-
nurile din purgatoriu au. deci o valoare expiatorie.

In Evul Mediu, credina în purgatoriu, care
este prezentat in categorii legalislice, s-a dez-
voltat paralel cu ideea c Biserica are putere asu-
pra sulfcbilGr care se afl în purgatoriu. Ea numra
greelile i „ meritele" fiecrui membru al su,
putând s fac o distribuire a meritelor in favoarea
celor care au nevoie. Pentru cei vii, ca poate u^ura
sau scurta pedepsele purgatoriului printr-un sis-

tem de indulgene de care dispune autoritatea sa-

cerdotal. Biserica poate face o mijlocire special
pe lâng Dumnezeu, în vederea iertrii pedepselor
temporare, datorate pentru pcatele deja tenc prin

iertarea divin, teologia catolic de azi înelege
articolul de credina despre „indulgene" ca parte
din doctrina despre „comuniunea sfutiifor". De
amintit c, în primele secole, s-a practicat iertarea
total iau parial a penitentei publice, care putea
s fie impus pentru anumilc greeli grave.

Cele dou Biserici, Ortodox $i Romano-Ca-
lolieâ, sunt în deplin acord asupra existenei unei
judeci particulare, care introduce sulkiele într-o

stare de ateptare i devenire. Aceast stare, de
bucurie sau de suferina, nu este nici perfect, nici
definitiv. Sufletele dup moarte nu au fericire

complet înaintea judecii generale i a învierii

morilor. Nici drepii sau sfinii nu se bucur de o
desvârire. Dar judecata particular» personal,
nu hotrte o peniten >i nu este nicidecum con-
trar rugciunii de mijlocire pentru cei rposai, de
unde. caracterul legitim al Liturghiei pentru mori,
practic folosit de ambele Biserici

Tradiia ortodox nu a acceptat îns credina în

purgatoriu, din cauza nefondni ei teologice i
sacramentale, cci aceast teorie ar anula judecata
particular i ar minimaliza efectul Tainei Mr-
turisirii pcatelor. Tradiia accept ulcea de vin-



1RATAT DE TEOLOGIE DOGMATICA $1 ECIMEMCA

decarc i de purificare dup nioarle* dar a refuzai

s atribuie suferinelor din cealalt via o valoare

de ispire. Ideea de purgatoriu nu arc, apoi, un
temei biblic explici! (textul invocat - I Cor. 3, 13-

15 - nu justific o asemenea doctrina). In plus,

ideea de dreptate, de merit i de indulgene, pe

care se sprijin aceast credina» ine mai mult de
un sistem penileniiul juridic, in contradicie totala

cu ideea de dreplule biblica,

Esle adevrat c Mrturisirile de credin din

secolul XVII (Petru Movil - 1642; i Dositei al

lerusaluuului - 1672) vorbesc despre un timp i o
stare intermediar, care se triete între judeeala

particular, de dup moartea fiecruia, i judecata

uliim, colectiv, de dup învierea de obte. Ele nu

împârljesc îns ideea unui Ioc material de pu-

rificare a sufletelor, în vederea ispirii pedepselor

temporare nesatislacute în via. Aadar, slarea de

odihn î de suferin a sufletelor dup judecata

particular, dei imperfect, este real. Sufletele

din iad nu pot repara greeli sau plti datorii. Se

poate vorbi numai de o stare de receptivitate a su-

fletelor dup moarte, in urma rugciunilor Bise-

ricii i a iubirii manifestate a semenilor

Credina in purgatoriu vine în contradicie i cu

învtura ortodox despre Taina mrturisirii p-
catelor i despre caracterul rugciunii liturgice

pentru mori. Chiar dup de/legarea sacramental

ui Taina mrturisirii, spune teologia catolic, pe-

mteutul trebuie sâ sufere o pedeaps temporar,

aici sau dincolo de moarte, Aceast icologic face Q
diferen între vin - care se iart aici gratuit, prin

pocin i prin dezlegare, i pedeaps tempo-
rar, care se pltete dup moarte* Pcatul iertat

este ters* dar pedeapsa corespun/loare romane.

Or, teologia ortodox nu a admis o pedeaps tem-

porar, cu caracter de ispire, dup dezlegarea

sacramental a pcatelor mrturisite. Cci faina in

sine constituie „acest ceas curailor" in care

.joate rnile ta(et pe care, ca un vieuitor in lume*

le-ai dobândit in diferite întâmplri* jarâfrni-
cie le vel vedea ca s iei adevrat tmduire de
la însui Domnul nostFU ILfus Hristos. Doctoruli
Mântuitorul sufletelor i al trupurilor noastre"

(Slujba Mrturisirii). Taina urc un ctect tm-
duitor:

t
Ja seama, dar, de vreme ce ai venit la

doctor, s nu te întorci nevindecat". O datorie

care ar trebui pltil dup moarte, prin suferin
expiatorie în focul purificator, ar arla insuficiena

fainei Spovedaniei. Epilimiile sau penitentele pre-

scrise de duhovnic dup dezlegare au numai o

funcie de întrire a penitentului. In plus, le/a in*

dulgenelor acordale celor vii se înlemeia/ pe

speculaii arbilrare, ca Ic/aurul de „merite su-

praabundente" ale sfinilor, ceea ce leologia orto-

dox- de orientare organic, nu poale admite, nici

ideea de merit sau de satisfacie.

împria lui Dumnezeu, ca i învierea, nu este

rsplata meritelor noastre in sens legalisL aa cum
se vede din învierea lui Lazr. ci comuniunea prin

credin cu Cel Care este învierea i Viaa.

Recapitulare

• ., Hristos este Stpân prin flint i Stpân
prin opera de mântture. deoarece, neexistând noi.

ne-a creat, iar snunnd durpricina pcatului, ne-a
rscumprat prin sângele Lut. ... ca Dumnezeu.
Ziditorul i Rscumprtorul nostru " (Marcu As-

cetul, „Filocalia", voi. I. p. 21 ).

• Judecata lui liristos ca Domn ine de misi-

unea Sa mesianic» pe care a împlinit-o i în viaa

Sa pmânteasc, De fapt confruniarea dintre pu-

terea Iui Dumnezeu i puterea rului a început

înc de aici (cazul celui posedat de duhul ru -

Le. 8, 26-29). Dar, în condiia actual a istorici,

grâul nu poale 11 separat de neghin. Într-o zi, ps-
torul va despri oile de capre. Judecata ultim,

cnd licean: vu da seama de lucrul ce i-a fost atri-

buit (Mc. 13, 34). este un act de dreptate, cci
liristos Se plaseaz^ în locul celor care au fost

primii sau respini. în msura în care ai lacul. In

msura în care nu ai lacul (Ml 25, 31-46). A-l

iubi pe aproapele nu e o simpla compasiune natu-

ral uman, altruism, ci o descoperire a lui Dum-
nezeu în aproapele. In mila Sa. Dumnezeu preg-
tete pentru toi, cci toi vor învia, un cer i un

pmânt nou. Timpul istoric nu e o curgere spre ne-

fiin i cataclism apocaliptic, ei o trecere, pas-

tele, spre cetatea sfânt. Noul lemsalim (Apoc.

21). Aceast eshalotogic afirmativ, optimist st
pe credina c Dumnezeu, în iconomia Sa, inter-

vine in istoria oamenilor, pe care o antreneaz
spre un scop - telas, prin semne vizibile ale iubirii

divine. Tolui, înainte de sfârit, viaa i moartea

se prezint ca dou pori, cea mare i cea mic, de

trecere {pasc/ta) pentru pelerini.

• Biserica rumono-ualolie înva doctrina de-

spre purgatoriu, dei aceasta nu se gsete, ex-
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plicii, în Biblie. Odat cu moartea, prin judecata

particular, sufletul nemuritor primete imediat o

retribuie etern, fie fericirea cereasca, fie con-

damnarea în iad. Cei care mor în har, dar curii
imperfect, dei asigurai de fericirea etern, suferii

lotui de o purificare final numit purgatoriu, ca,

astfel, s obin sfinenia necesur s între în rai,

care const în vederea fericit a lui Dumnezeu.
Biserica romano-catolic recomand indulgenele
în favoarea celor care au de ispit greeli in pur-

gatoriu. Desigur, purificarea celor alei SC de-

osebete de orânduirea celor condamnai ta iad.

(Despre un Ioc purificator. Vezi: I Cot 3, 15; I Pt.

1 , 7). in Tradiia Bisericii ortodoxe nu se atl tc/a

despre o „purificare" dup moarte u unor pcate
rmase fora „sutisfaefie *\

• „Indulgena" este iertarea pedepsei tempo-

rare datorate pcatelor a cror pedeapsa etern ;i

fost tears prin pocin- Cci pcatul presupune
i o pedeaps temporar, care poate G tears dup
moarte. Biserica deine un tezaur de merite, din
supraabundena de satisfacii i de merite ale lui

f Iristos i ale sfinilor, pe care-l poate transfera sub
anumite condiii celor care, vii sau mori, n-au sa-

tisfcut pedepsele temporare ale pcatelor. Iradiia

ortodox cunoate numai practica cinstirii mari-
rilur i sfinilor i a Liturghiei de mulumire pentru

slava lor. In temeiul comuniunii ce exist între

membru Bisericii, comuniune care se exprim cel

mai bine în Taina Euharistiei, martirii t simii se

roag peotru ceilali membri ai Bisericii v/ute.

Dar „comunitatea sfinilor** nu const în acest

transfer de merite pe baza unor indulgene.

Pentru ortodoci, iadul este respingerea omu-
lui de a se lsa iubit de Dumnezeu* de aceea el este

responsabil dup moarte* Ka nu face deosebire în-

tre iadul venic i un purgatoriu „temporar". Bise-

rica se roag pentru toi cretinii. Pentru protes-

tani, iadul, sheol, este o realitate biblic, pe care

lisus o evoc numai in parabolele Sale* care sunt

naraiuni simbolice. Dumnezeu este Cel Care asi-

gur mântuirea oamenilor orice ar face acelia.

Dumnezeu este judector. Cei care cred in exis-

tenta iadului presupun c Dumnezeu ii predes-

tineaz pe unii la condamnare, iar pe alii. In feri-

cire etern. Pentru protestani, ideea de purgaloriu

BVIC un nonsens,
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TEOLOGIA ECUMENICA

XXfK Teologia ecumenica. Noiuni introductive

1* Teologia ecumenic» denumit în Irccul

teologia simbolic, este definit in Manualul de

Teologic Dogmatic i Simbolic (Editura Insti-

tutului Biblic, Bucureti 1958. voL I) astfel: ,,£x-

putterea comparat a fn\ arturii de credin a

celor trei mari confesiuni cretine (ortodox, ro-

muno-catoiicâi protestanta/'
1

sau tttiina confe-

snmihr'\ elaborat pe temeiul principalelor Mr-
turisiri (Cri simholicc)i Simboluri de credin
oficiale ale acestor confesiuni (de Ia care i-a luat

numele). Inseparabil de Teologia dogmatic, ea

pune accentul pe expunerea comparativ a înv-

turii Bisericii Ortodoxe i a celorlalte dou mari

confesiuni cretine l i-a luat numele de la „Cr-
ile simbolice", adic. Mrturisirile de credin, in

care e formulat învtura cretin i suni ac-

centuate caracteristicile confesiunilor respective

<pp.6iI2).
2. Aceast ..expunere comparutiv" n-a fosl

lipsit de derapri i de ambiguiti. De pild, une-

ori, confesiunile au fnst pre/entatc i examinate

mai mult prin opoziie, una contra celeilalte sau

celorlalte, subliniind mai cu seam diferenele

opuse. Ortodoxia fiind plasat ca o entitate dog-

matic intermediar, între Catolicism i Protestan-

tism, Din cauza aceasta. în contextul conversaiilor

ecumenice, s-a ajuns la o „ignorant cclc/iologîc

reciproc" (nu numai în sens de reprezentare mu-
tual incomplet, ci >i de lips de angajament
moral reciproc).

Care esle locul i sensul TenlnRiei ecumenice

azi, când tot mai multe faculti de teologie au in-

trodus ecumenismul ca disciplin teologic? Cum
se poate formula rolul acesteia (ca orientare, pro-

gram i reforme) în relaia internii dintre Dog*
matic, Misiologie, Fcumcnism? Ce rol critic are

Teologia ecumenic, in raport cu rezultatele dia-

logurilor teologice bilaterale i ecumenice, în care

sunt angajate Bisericile Ortodoxe?

Teologia ecumenic nu are hotarele ei pre-

cise in calitate de disciplin teologic. Terenul

academie de studiu al acesteia esle inc provizoriu.

3. lat câteva principii de lucru:

a) Punctul de reper pentru Teologia ecumenic
esle însi Teologia dogmatica predata la Facul-

tatea de Teologie. Aceast dogmatic cretina este

pstrata de Tradiia ortodox, dar ea nu este din

cau/a aceasta o teologie confesional sau sim-

bolic, adie redus la litera unor Mrturisiri de
credin* Dogmatica face leologic cretin per

w, pentru toi. Facultatea de teologie nu esle un in-

stitut de studii superioare in „Ortodoxie", de aceea

absolvenii ei sunt teologi per se. nu specialiti

doar ut teologia ortodox.

b) Teologia ecumenic va prezenta celelalte

confesiuni. Biserici sau tradiii teologice particu-

lare, în integritatea lor, astfel încât s fie îneles

„confesionalismul" lor nu în mod simplist, ei în

toat complexitatea acestuia (folosind diverse ex-

presii; cârti simbolice, catehisme, cult, literatur de

specialitate, lexic conlesionale ele). Scopul este

de a ptrunde adânc în tradiia proprie acelei con-

fesiuni, pentru a degaja acele vestigiu Kcelesiue.

adic doctrina i misiunea ei specific în ansam-
blul Bisericii universale i de u retine ceva din

etosul ci. din Iclul ei de a se raporta la o identitate

istoric, particulara i universal, in acelai timp.

c) Percepia actual a celorlalte Biserici i con-

fesiuni cretine este influenat astzi de rezul-

Uilclc dialogurilor confesionale, tic bilaterale. 11c

ecumenice. De aceea, se va da o mare importan
documentelor i convergenelor realizate în acest

dialog de exemplu, documentul Botei, luiharistic

i Preoie, elaborat de Consiliul licumenie al Bi-

sericilor.

d) Teologia ecumenica urmrete de aproape

ce se face în cadrul Micrii ecumenice mondiale,

dar i în contextul ccumcnismului local, cu in-

tenia de a motiva teologie mrturia cretin co-

mun, dar. mai ales. recunoaterea reciproc a Ho»

Ic/ului i a practicii comuniunii euharislicc.

e) Fduca|ia teologic i formaia ecumenic a

smdeDilor i a viitorilor preoi suni inseparabile.

Aceast dubl competent: teologic i ecumenic
este absolut necesar azi. când preoii sunt con-
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fruntai cu lot felul de micri, grupuri i misiuni,

care, în loc s-i uneasc pe cretini, ii dezbina.

4. Prin urmare. Trataiul de teologie ecumenica
are mai mullc obiective:

Descriptiv: a prezenta, pe scurt, trsturile
Bisericii UNA SANCTA ea realitate eele/talâ

(doctrinar, sacramental, instituional) tangibila

în Biserica Ortodox. Biserica Ortodox uu este

monolitic, dar ca a evitat, în evoluia i în orga-

nizarea ei istoric, rupturi i incoerene interne:

ere/ii, schisme, secte, astfel c a pstrat viziunea

oniversall a comunitii de la Cinei/eeime. din

Ierusalim, dei s-a rspândit în spaiul ecumenic.
Metodologie; a (ace comparaii structurale în-

tre confesiunile cretine, având ca punct de rele»

rin unificator convergenele teologice i prac-

tice (numite i acorduri sau declaraii de credin),
rezultate din dialogul bilateral sau ecumenic. în

aceast examinare, tradiiile pot aprea unite i
dezbinate, dispersate i convergente, în acelai
timp. Unele tensiuni ar puiea s fie rcconvcrlite i
integrale înlr-0 comuniune viabil i coereni

FrmiiHMitie: a discerne, în configuraia confe-

siunilor, ceea ce reprezint identitate confesional

legitim de ceea ce e cunfesionalism inflexibil,

în ce msur principiile i doctrinele teologice*

expuse în lextele confesionale, constituie ..raiuni

comune" în vederea recunoaterii reciproce, a re-

concilierii i unitii vzute ? Care sunt insufi-

cienele ecumenice in poziiile confesionale, ce
trebuie s lle recuperate sau interpelate ?

Ecumenic: a vedea cum evolucuzâ Micarea
ecumenic in raport cu istoria contemporan a
Bisericilor, a religiilor, a societii umane în ge-

neral. In ce const metanola Bisericilor la slril
de mileniu? Reconciliere spiritual? Schimbare
structural

4
' Sau apologia adevrului cretinismu-

lui? Care sunt calitile cretinismului actual i
locul lui in lupta pentru reconcilierea lumii, pentru
rezolvarea conflictelor etnice, care s-au ivit dup
terminarea rzboiului rece în Europa? Istoria Bi-

sericilor, unite sau separate, nu e un simplu fe-

nomen confesional, ci un fenomen de societate,

cultural, social, politic,

5. In legtur cu „expunerea comparat" a
confesiunilor, care este subiectul Teologiei ecu-

menice, dou serii de întrebri pot fi formulate: Pe
de o parte: cum se prezint în teologia ecumenic
de azi, lle in cadrai disciplinelor de specialitate de
la facultile i institutele teologice, lle în cadnil

manualelor i studiilor publicate, istoria i doctri-

na confesiunilor cretine? Ce criterii exist pentru

a le clasifica i ce vocabular se folosete pentru a
descrie doctrina i spiritualitatea lor, fie în raport

cu Ortodoxia, fie în contextul ecumenic de azi? Ce
loc revine Reformei protestante din secolul XVI i
Micrii ecumenice din epoca modern, în istoria

Bisericii universale?

Pe de alt parte: ce clemente noi teologice

pentru evaluarea confesiunilor cretine au fost

puse în eviden de dialogurile bilaterale i ecu-

menice, de încercrile i negocierile de unire, de
experiena structurilor ecumenice locale i re-

gionale? Ce Ioc au textele de acord sau conver-
gentele ecumenice. în studiile de simbolic, în

catehez i în publicaiile bisericeti? Ce imagine
ofer catolicismul dup ridicarea „anatemei" din-

tre Roma i Constantinopol, dup Concîliul Vati-

can II? Ce profil are protestantismul în lumina
Micrii ecumenice i a dialogurilor bilaterale cu
Ortodoxia? Ce semnificaie „ecleziologicâ" nou
are aceasta „comuniune de Biserici" care este

Consiliul Ecumenic al Bisericilor în care Orto-
doxia este nu doar reprc/enlatu. ci particip? In ce
msur faptul c Biserica romano-catolic st in

afara acestei „comunium" limiteaz posibilitile

ortodocilor de a înelege catolicismul intr-o per-
spectiv mai larg? Ce anse exist s se scrie o
istoric a confesiunilor, dintr-o perspectiv eei^
nicntcâ?

Fsle de la sine îneles c nu se pnulc rspunde
aici luturor acestor întrebri. Vom încerca s
notm câteva metode i criterii ecumenice pe
care teologia simbolic lc-a recunoscui i mai re-

cent chiar Ic practic. Unele exemple vor fi luate

din icologia român. înainte de aceasta, s facem o
precizare pentru a evita orice confuzie.

Anumite Biserici, inclusiv ortodoxe, au publi-

cat recent aa-zisc „Ecumenica/ Guidettnes'\ un
fel de cluze explicite privind conduita ecume-
nic a credincioilor lor* mai ales. în domeniul
ospitalitii ?i al comuniunii euharistice. Acestea,

dei exprim convingeri teologice, nu se adreseaz
formal colilor de teologie >i celor care predau
simbolica i ecumenismul, sub diferite forme.

Pe plan panortodox, nu exist pân acum do-
cumente oficiale care s orienteze teologia sis-

tematic i cea ecumenic în mod formal Pe agen-
da viitorului sinod ortodox exist tema „Raportul
Qrtoiioxiei cu ce/ela/te Biwtici cretine ii cu Mtj-
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cana ecumenic". Cu intenia de a facilita stu-

dierea acestei teme de ctre sinod. Centrul ortodox
de la Charnbesy a organizai un seminar pe teme
teologice. între 27 aprilie - 20 mai 19K5. Docu-
mentele acestui seminar au fost trimise* ca ma-
terial de reflecie* celei de a treia Conferine pan-
ortodoxe pregtitoare, care a tratat si subiectul

„Ortodoxia >/ micarea ecumenic *\

Cât privete teologia romano-catolic, ea dis-

pune în Decretul despre eatmenism de un docu-

ment cu caracter dogmatic. Astfel, dup Conciliu)

Vatican II, catolicismul folosete schema cer-

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATICA i IXLMENICÂ

curilor concentrice pentru a plasa confesiunile

necatolice in raport cu centrul, care este Biserica

roman. Fxislâ Biserici surori, apoi Biserici i co-

muniti eclezialc, care stau in jurul acestui centru,

mai aproape sau mai departe. De asemenea, con-

ciliul a pus în circulaie un concept teologic de

mare valoare ecumenic, anume ierarhia ade-

vrurilor* afirmând prin aceasta c nu toate doc-

trinele Bisericii romano-catolice au aceeai au-

toritate dogmatic obligatorie. Iar nici o ordine* in

vederea refacerii unitii vzute a cretinilor.
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- Rosino Gibellini. Panorama de ta theologie au XXe siecle. Paris. Editions du Cerf, 1994, Bibli-

ografie, pp. 603-666;

- Bihm de la theotogie du XXe siec/e (Robcrt Vunder Ciuchl - II. Vojgrimler, editori), Casicrman,
fournai-Paris, 1970, 2 voi., în acelai volunr Lili Scrtorius, „Latheologie arthodoxe*\ pp. 562-6U0.

XXV. Configuraia confesional a cretinismului
Doctrine i tradiii confesionale I

(Vezi; Dicionar de teologie ortodox, Bu-
cureti 1994, pp. 80-88 i 418-419)

A. Catolicismul roman

Catolicismul roman (cretinismul din partea

occidental a Imperiului roman), ca sistem doctri-

nar îu care se exprima teologia latina i tradiia

Bisericii romane, s-a cristalizat in turma sa clasic
în perioada Contra-Reformci, folosind metoda
scolastic tomist. Catolicismul se deosebete atât

de tradiia leologicâ a Bisericilor Rsritene de
care s-a separat în 1054, cat i de Protestantism,

doctrina Bisericilor ieile din Reforma isec. XVI),

prin câteva elemente principale: meloda tomistru

care a aplicat credinei logica lui Aristolel >i u im-
pus teologiei concepte filozofice particulare („trans-

subalaniere"); sinteza iridentnu. care introduce în

dogm problematica medieval (teoria satisfaciei

aplicat dogmei Rscumprrii); caracterul ma-
gtsterial al dogmelor, manifestat, mai ales, în Con-
ciliu] Vatican T ("sub Pius ui IV-lea, dec 1 869 - iul.

1870)* dup care dogma este o decizie a unei au-

lonlti infailibile, personale, respectiv, a pontifului

roman, chiar Iar consensul Bisericii. Nu se poate

Tace aici o istorie a teologiei catolice. Vom aminti
câteva date, nume i evenimente, care au determi-

nat organizarea catolicismului ca sistem dogmatic
propriu, în diverse perioade: patristic, medieval
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sau scolaslicu, Conlra-Reforma, reacia împolri-

va „modernismului", consolidarea ultramoder-

nismului, anli-ecumeiusmul, „aggiornamenKT-ul t

dup Conciliul Vatican II.

în prunele secole. Orientul ?i Occidentul suni

în deplin comuniune. Ctre anul 96. papa Cle-

ment episcop de Roma, scrie Bisericii din Corint,

în legtur cu situaia de acolo. In 154, episcopul

Polieurp de Smyrna cere episcopului de Roma s
fixeze data Patelui dup o regulii comuna. In 313.

imparului Constantin d edictul din Milan, iar în

324 întemeiaz Conslanlinopolul, al crui scaun

patriarhal obine la Sinodul din Calccdon, în 451

(canonul 28). al doilea rang in ierarhia patri-

arhalelor, dup Roma. înaintea Alexandriei $i An-

liohici, care erau mai vechi

In afar de Prinii cinstei ai Bisericii latine:

Ambrozie de Milan ( 339-3V7), Ieranim de Stndtm

(350-420), cel care a fixat textul latin al Bibliei în

„Vulgala" i a scris o monografie despre „Oameni

ilutri"; Attgusttn de Tagaxte. episcop de Hippo

(354-430), care I scris „Confesiunile" (înlrc 397-

401), „Despre Treime", „Cetatea lui Dumnezeu",

„Despre doctrina cretin" etfc» i Grigortt cel

Mare (* 604) care a lisat „Moralia în lob" *i

„Regula pastoralii patristic apusean, care se

încheie cu htdor de Sevitfa ( 636), include i ali

scriitori de seama, ca de pild: Irineu. episcop de

LyOH (t cea. 2021, originar din Asia Mic, disci-

polul lui Poliearp de Smirna, care-1 cunoscuse pe

Apostolul loan (în „Adversus hacresis^ ci face o

list a epiricopilor Romei, pretinzând c Apostolul

Petru a fost cel dintâi) - este autorul lucrrii „Re-

velaia i respingerea gnozei fiilse*\ scris îm-

potriva ereziilor gnostice; //ipute de Roma, martir

în 235. cel care a scris „Tradiia apostolic"; Ter-

wihvx de Curiughta {cea. 155-220), primul scriitor

în latina cretin, autorul multor scrieri polemice i

apologetice: „Apologeticului «Contra orczfilor'

(cea. 200). „Contra Praxeas"\ „Contra Mareion"

„Despre suflet**; Mimtcius Felix din Numidia scrie

„Ociavius". Ciprian de Canogina (t 258). martir

$i episcop de prestigiu al lîisericii din Africa, autor

al multor scrisori pastorale i al unui tratai despre

„unitatea Uisericii"; Lactanfiu, care serie „Institu-

iile divine** (304-314): exegetul Rujitt de Aqudea

(t 410); ilarie de Poitiers (cea. 315-367), aukmil

unui Iralal „IX*spre Treime"; papa I*nn /(t 461),

care a contribuit la formularea dogmei hristologice

la Calccdon (451). In aceeai perioad se ine i

Sinodul de la Cartagina (411), sub papa Inochen-

tie L care condamn erezia pelagianismului. In

conciliul al 11Mea de In Tolcdo, în 589, Filtoque

este adugat la Crez.

Dup aceasl epoc, una din preocuprile prin-
l

cipale ale catolicismului a fost aceea de a formula,

cu argumente istorice i leologice, teoria puterii

pontificale a jurisdiciei universale a episcopului

de Roma. în timp ce papa Grigoric cel Mare (591)-

604) face din concepia despre autoritatea papal o

doctrin teocratic, papa Adrian {111-195) invoc

o eroare istoric dup care împratul Constantin ar

fi cedai papei Silvestru o parte din stalul franc,

de unde. apariia statului pontifical. în catedrala de

la Roma, în 8<Kl, Caro! cel Mare primete coroana

imperiului din mâna papei Leon al Ul-lea, un gest

de importan istorici* deoarece acum apare „im-

periul cretin occidental"* pe care papii de mai

tiir/iu îl vor invoca cu insistent. Pentru a argu-

menta „primatul aniversai*" al Bisericii Romei,

papa Nieolac 1 (858-867) invenlea/ o colecie

apocrila de decizii papale vechi (Decretalii false),

redactat Iu jumtatea secolul IX. In aceast at-

mosfer se produce „schisma" lui Folie I (cea.

820-895), cure (în 863) nu e recunoscui de pap ca

patriarh de ConstautinopoL Un sinod local la Con-

Stantinopol (867), îl condamn pe papa Nicolae L

iar un alt sinod local la Roma (S69-S70I, sub influ-

ena împiatului Vasile Macedoneanul. îl condam-

n pe Folie. în perioada 879-880 arc loc recon-

cilierea intre pnpa loan al VlU-lea >i patriarhul

Fntie între timp, in anii 860-865, Chirii i Me-

todic predica Evanghelia in Moravii folosind lim-

ba slav în Liturghie. în 863, are loc Botezul lui

Bogorie, prin bulgar, iar în 987, se boteaz prinul

Vladimir de Kiev, nepotul principesei Olga (bo-

tezat în 955).

in aceast atmosfer» în 1052, patriarhul Mi-

hail Cerularic \ 1043-1058) începe ofensiva îm-

potriva bisericilor de rit latin din Constau tinopoL

La 10 iulie 1054, legaii papei, în frunte cu cardi-

nalul 1-luinbert, nefiind primii de patriarh, depun

pe altarul Sfintei Sofia, in numele papei Leon al

IX-lea (mort deja de trei lunii* bula de excomuni-

care împotriva Bisericii de ConstanlinopoL La rân-

dul su, pauiarhul îi excomunic pe delegaii papei

(excomunicarea, care are un caracter personal, va

fi ridicat prin actul de conciliere de la 7 decem-

brie I9fi5l. In fine, papa Cirigorie al V-lea (1073-

1085), fost cardinal-diaeon llildebrand, care in-

:ir
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m iiduce sistemul conclavului de cardinali episcopi

pentru alegerea papei, publica „Dictatus papae*\
decrete prin ture impune definiliv teoria puterii

pontificale, inclusiv, dreptul papei de a-i depune
pe efii statelor. Cu aceasta» unul din marile capi-

tole ale catolicismului, de la slUrsitul primului
mileniu, adic lupta papilor împotriva autoritii

„temporale", se încheie, (n 1 294-1303 papa lloni-

laciu al Vlll-iea prin Urtam Sanvtam impune teo-

ria „celor dou shii
l

\ adic suborodnurea puterii

temporale fata de cea spiritual.

La începutul celui de al IMea mileniu, catoli-

cismul intra ui epoca sa scolastici în care Icologia

^e reduce la raionalismul credinei i la sistemati-

zarea doctrinei dup metodele filozofiei. In 1014,

iutioqtte este introdus Ia Roma. iar în 1088-1099,

papa Urban al IMea instituie celibatul preoilor în

aceast epoca pot fi menionai: Anselm de Can-
lerbury (1 033-1 109). numit „printele scolasticii'*,

cel care consider teologia ca fiind tlJides qttae-

rens inteltevtum" i formuleaz „argumentul on-

tologic" pentru a dovedi existenta Iui Dumncveu
(in „Proslogium"), autorul tratatului „Cur Deus
Homn?'\ Anselm introduce ideea de „satisfacie"

în doctrina mutuirii; Abelard (1097-1 142), au-

torul coleciei de „Suramac sententiorum. Sic et

Non"; Petru Lombardul, profesor si episcop la

Paris (t 1160), cel care public in 1150 cele „Patra

cri de sentine", una din prezentrile clasice ale

doctrinei catolice în Evul Mediu, liemard de Criair-

vaux( 1091-1 153) i Tomad'Aquinu (1225-1274).

dominican italian, profesor la Universitatea din
Paris, întemeietorul scolasticii, canoni/al ca „doc-
tor angelicus" Discipol al lui Albert (12064280),
comentator al lui AristoteL Turna d'Aquino
(t 1274) redacteaz între 1266 i 1272 „Summa
teologica'*, cea mai impresionant prezentare sco-

lastica a cretinismului, folosind structura con-
ceptuala a filozofiei lui AristoteL Cu toate ca îm-
potriva intelectualismului touiist se vor ridica

teologii din coala fransciscanâ. de inspiraie au-

gustinian i plotinian - ca de pild Uonaventura
(1221-1274). loan Duns Scon (12664309) i
< iuillaume d'Ockham (1275-1347) - metoda sco-

lastica lomisl va fi impus ca normativ în întreg

catolicismul medieval i modern.

Istoria catolicismului e marcat în aceast pe-
rioad, de „schisma papalitii" 1

1

1 30-1 139): papa
Inochentieal IMea. anUpap Anaclel: 1 154-1 177:

antipapii sunt susinui de împratul Frcdcric Bar-

barosa al Germanici i de asaltul cruciadelor asu-

pra Ierusalimului în 1099 (Imperiul franc al Ieru-

salimului) i asupra Constantinopolului; în 1203-

1204 se înfiineaz Imperiul latin al Rsritului.
Tot acum, au loc o serie de concilii „ecumenice"
care promulg nu numai canoane disciplinare ci i
decrete cu caracter doctrinar. Altfel, al IV-lca

Conciliu de la Laleran (1215K dominai de papa
Inochentie al II-Iea (cel care, în 1 209, iniiaz cru-

ciada împotriva catarilor}, se pronun pentru
obligativitatea mrturisirii i împrtirii anuale,

pentru doctrina „transsubstanierii" în ce privete
Taina Euharistiei i pentru „analogia emis" în ce
privete asemnarea de fiin dintre creatur i
creator Convocat pentru a pune capt schismei
papilor (1379-1417) - trei papi îi disputau tiara

papal: Grtgorie al IX-lca la Roma, Benedicl al

Xll-lea la Avignon i loan al XXII-lca la Pisa -

Conciliul de Ia Constanta (1414- 141 7) îl condam-
n la moarte, in 1415, pe reformatorul ceh .lan

IIus (1369*1415) i impune „conciliaiisnmr, ale-

gând un nou papa. pe Martin al V-lca (1417-1431).

Teoria despre superioritatea concîliilor asupra pa-

pei a fost susinut, mai cu seam, de teologii ga-

UcanL Pier- d'AilIy (1350-1420) i Jean Giram
(1363-1429), La Conciliul din Constantinupol

( 1414-14 18). superioritatea concîliilor fa de papii

este refuzat.

Prima încercare de unire între greci t latini,

dup Schisma din 1054. arc loc la Conciliul din
jLyon* în 1274, anul morii tui Tomas d*At(Uino.

împratul Mthai al VIlMca Paleologul {care re-

cucerise ( onstantinopolul. în 1261 ) accept mr-
turisirea de credin propus de papa Clement al

IV-lca, fn 1267. Dar în I2S1-1282, papa îl exco-
munic pe împrat i, astfel, .schisma se menine.

alt convenie de unire se face la Conciliul de la

Ferrara-Florena (1438-1445). sub presiunea îm-
pratului bizantin loan PalcoluguL Dei sunt sem-
nate mai multe uniri (cu grecii, în 1439. cu ar-

menii, în 1439. cu iacobiii, în 1442, cu maroniii
i cu caldeeniL în 1445), aceste convenii n-au
avut nici o urinare. Conciliul de la Fcrrara-Flo-

rena proclami doctrina despre cele apie Taine.

Fste de remarcat in aceast epoc protejarea

doctrinei de credin cu lora dreptului canonic,

Colec|iile de texte canonice circul cu valoare nor-

manvâ: ..Decretul" lui Graian ( I I40) Y „Liber ex-
un"aIluiGrigorieal IX-lea ( 1234), „Liber sexrus"

al lui lionifaeiu al VUI-lca (1298); „Clemenli-
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nele", publicate iu 1317 (toate au Ibst compilate în

„Codex iuris canonici*
4

, promulgai de papa Bcne-
dicl al XV-lea. în 1917).

Reforma protestant gsete cetoitciSmul rtie*

dieval in plin criz. In confruntarea sa DU protes-

tantismul, catolicismul recurge Iu loule mijloacele

pentru a menine primatul papei i autoritatea

curiei romane. Wieliffi Jan Hu.s sunt condamnai
deConciliu! de laConstan|a. Ia 15 iunie 1520. pa-

pa Leon al X-lea emite bula „Exurge Domino",
prin care condamn doctrina lut Martin Lutbcr

{ 1 483- 1 546), clugr augustinian la Lrfurt, profe-

sor de exegez la Universitatea din Wrtienbcrg,

care, la 3 1 octombrie 1517, afineaz cele 95 de le/e

despre indulgene, declanând, altfel, micarea de
protest împotriva abuzurilor catolicismului. In

1518, Lulhere declarat „eretic" Influenat de ma-
rele umanist Didier Hrasm* din Rottcrdam (1466-

1 536). Lulher, care are o întrevedere la Dieta de la

Augsburg (oct, 1 5 1 8) cu dominicanul ThotBU de
Vio Cajctan (1459-1534), celebru eomentatur al

lui Tomas d'Aquino, 08 *i Philip Meluncton
(1497-1560), cel care a compus „Confesiunea de
la Augsburg1

* (1530), acceptat de Luthcr, con-
tinu lupla pentru reforma Bisericii Catolice. în

1540, papa Paul al IIMea instituie „Compania Iui

(istur
4

, organizaia iezuiilor înfiinat în 1491 de
ofierul spaniol Ignaiu de Lnyola, creia îi încre-

dineaz riposta catolic împotriva ereziei protes-

tante, aa numita „contrareform" Penini depis-

tarea ereticilor exista deja „Inchiziia", tribunal

creat in 1236 de papa Grigoric al IX-lea, încredin-

at Ordinului „Frailor predicatori" (dominicani),

înfiinat de Dominique de Gozmon ( 1 170-1221 ).

Dar cea mai impresionant confruntare cu
noile doctrine protestante are loc In Coiicilhil de la

frident convocat in trei reprize: 1545-1549, 1551-

1552 i 1562-1563, sub papii Paul al MT-lea (t

1549) i luliu al Ml-lca. Conciliu! reia loate marile

capitole ale Dogmaticii (Scriptur i Tradiie, cre-

din i fapte, cele apte Taine, „transsub.stan-

ierea", liuhariMia ca jerllâ. Hirotonia ca Tain,
superioritatea papei asupra sinoadelor ele.), crora
Ie d o formulare scolastic clasic. Tezele papale

sunt aprate i meninute cu strictee. Catolicismul

tridentin, care este un catolicism antiprotestant

transpus în conceptele lomismului, devine norma-
tiv; de aceea. în 1564 se formeaz o congregaie
de cardinali însrcinai s vegheze Ia interpretarea

corect a documentelor conciliate, iar în 1566, pa-

pa Pius ni V-lea public celebrul „Catehism al

Conciliului de la Trident". Unul din teologii ic/uii

care s-a opus cu trie Reformei în aceast vreme
este Robcrt Rcllarmin (1 542-1621). în 1622, papa
Grigoric al XV-Iea creeaz congregaia „De Pro-
paganda Hidc". ecl mai important organism mi-
sionar, care are in obiectiv necredincioi (infidelii,

dar >i cretini „disideni", „schismatici
44
(reorga-

nizat de papa Paul al VMea sub denumirea de
„Congregutio pro Gentium Kvangelisalinne sau
De Propaganda Fide", prin constituia „Regimini
Ecclesiae". din 15 iulie. 1967).

Mai multe ri i capitale europene întrerup

relaiile eu Biserica Romei: Ilenrie al Vlll-lea al

Angliei. în 1533. Geneva care accept Reforma in

1536 (anul în care Calvin scrie Instituia cretin
in limba latin). In 1559, John Knox predic Re-

forma în Scoia, Catolicismul SC orientea/a spre R-
srit. In 1 596, o parte dm ierarhia ortodoxa din Po-
lonia se unete cu Roma („Unirea de la Bresl) u
astfel, ia tiinâ „Riserica unial*\ în 1 582, papa Gri-

goric al XUI-lea tace reforma calendarului iulian.

Dacii în cursul secolului XVII] catolicismul

este confruntat cu janscisniul (curent teologic care

neag liberul arbitru, iniial la începutul secolul

XVII de Comelius Junsenius, episcop de Yprcs),

în secolul XIX, catolicismul cunoate aa-zisa cri-

z a modernismului, provocat de conflictul dintre

credin si spiritul tiinific modem. Cu toate c o
Seam de scriitori 51 teologi insist ca Biserica s
lin pasul cu ideile epocii (Lamennais, 1782-US54
$i Lacordairc, 1802-1861), totui, in 1864, papa
Pius al IX-lea (I846-IS7K) public enciclica

„Quanta Cura", la care adaug „Syllabus"-ul, lista

ereziilor moderne condamnate. Acest pap îi ia

dreptul, în 1S54, de a propune ca dogm de cre-

din învtura despre „zmislirea imaculat
44 a

Fecioarei Mria ?i provoac, astfel, disputa de-

spre „infaibililalea pontifical
14

.

Pius al IX-lea. urmrind cu ardoare inteniile

sale ultramonlanisle, convoac. în 1 868, prin bula

, tActcrni Palris". Conciliu! Vatican I (al 20-lea

„ecumenic"), Inaugurat in decembrie 1S69. con-
ciliu) volea/ în IS70 constituia „Pastor aeter-

nu>" în cure impune cele dou dogme catolice

capitale: autoritatea universal a episcopului de
Roma $i infailibilitatea personal a papei, când el

se pronun „ex calhcdra". Conciliu! Valican I a

dus nu numai la separarea Bisericilor vccbi-caioli-

cilor de Biserica roman, dar i In fixarea unei

ecle/iologii de lip juridic i universalist Aceast
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ccle/iolugic ullramontanist a fost favorizata i
de cardinalul John Hcnry Ncwmun (1801-1890),

anglican convertii Ia catolicism care, sub influen-

a MicârU de la Oxford. lansat in anii 1 830-1833

(PuseyJa scrie. în 1R54 T un „Fseu despre dezvol-

tare*
4

, în care vorbete de evoluia organica a dog-

melor, sub autoritatea infailibil a papei. Aceasta*

în ciuda faptului c un teolog catolic german. J.A.

Moehler (17X6-IK3K), formulase o celc/iologic

foarte aproape de spiritul conciliar tradiional.

în 1879. papa Leon al XUI-lea (1878-1903) re-

comanda tomismul ca metod scolastica obligato-

rie pentru interpretarea doctrinei. Acelai papa res-

pinge validitatea hirotoniilor anglicane, prin bula

^postoIicaeCurae
4l
tlH96), public, in 1891, „Ro-

rum Novarum-
*, in care se pronun cu precauie,

fcând apologia proprietii claselor sociale, iar in

1894. în enciclica „Oricntnliunr propune dialogul

cu Bisericile Ortodoxe. Aceeai doctrin sociala

va (î propus de Piux al Xl-lea în „Quadragcsimo

Anno" ( 1931 ). reluat de papa loan Paul al ll-lea

în „Centestmus Annus" (1991 ). Pentru a condam-
na definitiv „modernismul", papa Pius al X-lca

public, în 1907, „Pascendi Duminici (îregis",

reprimat deja de ctre Slamul Oficiu în decretul

„Lamentabili", din acelai an. Ooniinuând s aib
aceeai atitudine de neîncredere. Plus ui Xl-lea con-

damn micarea ecumenic. în 1928. prin encicli-

ca ..Mortaltum Antmos", în care se expune teoria

..întoarcerii la Roma". In 1950. se promulg dogma
despre înlarea la cer cu trupul a Fecioarei Mria.

Necesitatea iniei schimbri de metod este

simit. Lotui, din ce in ce mai mult. Papa Pius al

.\II~lea încurajea/ o Înnoire în .studiile biblice

L.Divino Aflante Spiritu", 1943). ecleziologice

(„Mystici Corporis
14

, 1 943 } ji liturgice („Mediator

Der\ 1947). De altfel. Cate epoca în care î>i fac

apariia câiva mari teologi filozofi: Teilhard de
Chardin ( 1951-1955), care vrea o religie adaptata

la evoluie, MJ. Scheebcn. Jcan Danielou (1905*

1974), llenry de Lubac. Yves de MontcheuiK
Yvcs Conjur, Hans Urs von Ballhasar. Dintre filo-

zofii catolici, cei mai renumii sunt: Pierrc Labcr*

ihoimiCrc (1860-1932), lilienne (iilson; Jaques

Maritain, neotumisL Gabriel Marcel, existenialist.

Tot acum au loc. între 1924-1926. conversaiile de

la Malines (Lordul Halilax. abalele Portale. cardi-

nalul Mercier) >i eforturile abatelui Couturier. pen-

tru un ecuraenism spiritual al rugciunii (1933). în

contextul micrii ecumenice, ini|ia1 de Confe-

rina misionar de la Fdinhurg ( 1910), Yvcs Con-

gur public o carte de referin. Chretienx t/estmis.

în 1937.

Fa în fa cu o societate în continu schim-

bare* datorit revoluiei tehnologice i sociale,

catolicismtd ii pune problema acomodrii sale

pastorale i culturale* In acest context: papa loan al

XXIII-lca (1958-1963) anuni la 25 ian. 1959. al

[Mea Conciliu de Ia Vatican, pe care îl pune sub

deviza unui ,>aggu>rnamento*\ Dup ce emite dou
importante enciclice despre aceasl tem: ,.Ad

Petri Catkedrain" (1959) i „Mater et Magislra"

(1961). papa deschide Conciliu!, la II ocl. 1962,

care se ine în patru sesiuni >i Se încheie la S dec.

1965, papa loan murind la 3 iunie 1963* Papa Paul

al Vl-lca, dup prima sa enciclic, „Lcelesiam
Suam" (1964), promulg patru constituii adop-
tate de Conciliu! Vatican II. dou dogmatice: .J.u-

men Gentium'" (despre Riscric) i „Dci Verbunr
(despre Revelaia divin); dou pastorale; „Sa-

erosanctum Concilium** (despre Liturghie i „Gla-

diurn et Spes" (despre Biseric in lumea actual).

Dou decrete, din cele nou, intereseaz mai mult

raporturile dintre Catolicism t Ortodoxie: unul

Despre ccttmenism - „Unîtatis Redintegra tio"

(nov, 1964), care consacra un capitol Bisericilor

Rsritene, i nilul, despre Bisericile Rsritene
unite cu Roma - „Orientalium hcclesiarum".

Cei mai muli ubservatori consider Conciliul

Vatican II ca un eveniment pastoral, dei con-

tribuia lui teologic nu este lipsit de importan
Printre altele, se pare c trei inari idei tradiionale

ortodoxe au fost recuperate într-o perspectiv
nou: cnneiliarilatca, ca metod de a interpreta

doctrina, caioheilatea - imperfecta, dar real - a

Bisericii locale, colegialitaiea episcopal. O mare
parte din teologii catolici contemporani vrea s
cread c eclezioloeia Conciliului Vatican II cate

diferit de cea a Conciliului Vatican L Unii profit

de declaraii sau alu/ii din documentele concilia-

re pentru u face o critic de ansamblu a catolicis*

mulai tradiional. în aceasta frmântare teologica

post-conciliar sunt angajai teologi ca: Rdward
Schiltchckx, KarI Rahncr, Hans Kung, Cardinalul

Leo Suencns, Joscph Ralzingcr, Jcan TUIard, iana-

nuel Lanne.
Pe de o parte, a fost criticat concepia des-

pre puterea i autoritatea papei in Biseric (Han.s

Kungi: pe de alt parte, a fost denunat doctrina

social, care nu stimuleaz angajamentul social i
politic al Bisericii impoiriva srciei, exploatrii i
oprimrii. Aceasta a fost tema de ba/â a „teologici
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eliberrii", u nou metod de a face teologie, care
se inspira din experiena „comunitilor de ba/5".
Ea a fost exprimata de Guslavo Gutierez (Peru),

Lconard Bon (Brazilia |. Juan I.uis Segundo (Unt
guay), Scrgios Torres (Chile). Toi acetia au intrat

în conflict cu Congregaia pentru doctrin a Vati-

canului*

De pild, teologul elveian llans Kung OU 928).
observator ta Conciliu! Vatican II, care scrisese

Structurile Bisericii (1962). pune sub semnul în-

trebrii infailibilitatea papei (Biserica i infaili-

bilitatea pafm> 1976) i arat importana concilia-

ritii. Din 1979 (dup ce a publicai Despre fiina
cretinismului în 1976, i Dumnezeu exista? în

1978) i s-a interzis s predea intr-o facultate de
teologic catolic.

teologul brazilian Lconardo Boff (n.I938) a
dezvoltat o nou eelcziologie pornind de la prin-

cipiile „teologiei eliberrii
-1
despre Uisenea popu-

lar sau comunitatea de baz {Ecclexiogenesis.
Comunitatea de baza reinventeai Biserica, 1986).
Boff folosete conceptul biblie „opiunea pentru
sraci" in anali/a societii (ffsus Hristns - libera

tor; O hristologie critic pentru timpul nostru,
1978; Trinitate i Societate, 19XX). T s-a interziss
vorbeasc în public dup ec Vaticanul a publicat

Instruciuni despre anumite aspecte aie Teu/ogiet

eliberrii, în 1984.

Teologul german Fugen Drcwermann (a pu-

blicat Funcionari ai /ut Dumnezeu, în 1993 1 face

apel la psihologic pentru a înelege fenomenul
vieii în Biserica. Bl examinea/. mai ales, frus-

trarea preoilor catolici, care are drept consecin
nevroza pe plan pastoral El recurge la interpre-

tarea simbolic oniric a textului biblie. (Cuvântul
care vindec* 1991).

Astfel, trsturile sub care este cunoscut catoli-

cismul tradiional nu mai au astzi rigiditatea din

trecui. Unele conflicte ivite imediat dup Conciliu
s-au dumolif Conflictul deschis de Botf este înc
Virulent, poale duce ta ruptur. Muli consider c
„spiritul Conciliului" a fost sufocat, fn aceast
operaie, un rol principal revine Congregaiei pen-

tru doctrina credinei (cardinal Ratzingcr), care a
recurs la interpretarea strict a textelor de Ia Vati-

can ÎL Unele documente papale {Veritas Splen-
dori revin la doctrina ascultrii fa de papa, ceea

ce contravine documentelor conciliare (Despre li-

bertatea religioas), care recunoteau libertatea

contiinei.
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R. Biserica vcchi-calolicilor

Pe plan internaional. Biserica Vechi-Catoli>
cihr se formeaz în 1889 din unirea Bisericii

jauseniste din Utreclu* CU un grup de Biserici i de
episcopi romano-catolici din Germania, Elveia,
Austria, condus de teologul Ignace von Doellinger
1 1 1890). ca reacie împotriva dogmei despre pri-

matul si autoritatea papei, dogma promulgul de
Sinodul Vatican l Originea vechi-catolicilor tre-

buie pus în legtur eu micrile de reform dtn
snul catolicismului din secuiul XV. De pild.
Sinoadele din Constana (1414-1418) i Basci
(1431-1449) au reafirmai principiul Conciliaris-
mutui, adic organul suprem in Biseric este si-

nodul, cruia i se supune i papa. Conciliu! de la

Lateran (1 5

1

2-
1 51 7) ia po/itie opus, spunând c

papa deine deplin autoritate,

O alt micare - galitwusmul - se formea/
în Frana, unde uu sinod local, din 1682, formu-

-»-i^



Baz „articolele galicane". care prevd ca auto-

ritatea papei nu este infailibil, fiind limitat de
legile i de Iradtliîlc regelui -;i ale Bisericii Franei.

Astfel, se cere s llc respectate autonomia Bise-

ricilor naionale j dreptul episeopilor de a decide

fu conciliu.

în acelai timp, Cornelius Janscn. episcop de
Ypres (f 1638), susinea c numai harul clceliv

poale salva omul Centrul jansensimului se sia-

>ileie la Mânslirea Porl-Royal, lâng Versailles,

avându-i printre conductori pe Sainl Gyran (t

1643) i Antonie ArnoftTM>94). Centrul, care fu-

sese frecventai de Ulaise Pascal ( 1662), a fost

distrus în 1709. Micarea intr în conllicl cu ie-

zuiii, Iiind condamnai de pap, în 1713. Din cau-

za aceasta, adepii ei s-au refugiat la Utrccht, care

are ea prim arhiepiscop pe Willibrod, în 1695,

Mai muli episcopi au fost suspendai, fiind acuzai
de jansenism. Ruptura dintre Uirecht i Roma s-a

consumat prin alegerea la 17 aprilie 1723, a epis-

copului Corneliu Steenhoven (t 1725)*

Intre timp. Pius al IX-lea (1846-1870) pro-

clam ca dogm, fr acordul unui sinod, doctrina

despre „imaculata concepie'* a Maicii Domnului,
doctrin susinut de coala frânaseand, iur in

1 864, public Syllahus\ un catalog cu ereziile i eu

greelile modeme
Cel care s-a împotrivit cu toat fora Sinodului

Vatican I (convocat la 8 dec. 1869) a fost canoni-

cul Catedralei de Munich. Ignace von Uoellinger

(+ 1890). teolog din ..coala istoric". Acesta cere

„întoarcerea la sur»**, la conciliarismul din Ui se-

riea Veche* la libertatea de contiin. In momen-
tul acceptrii dogmei, dup care papa este infaili-

hi I t\x cathedra* i nu ex cottseasit ecclesiae* 55 de
episcopi au prsit sinodul, iar 88 l-au respins, în

jurul lui Docllingcr, care a fost excomunicat, se

ralia/ catolicii independeni, cunoscui înc din

1870 sub numele de Biserica „Veeht-Catolic".

Când Bisericile l'cciii-Cacalice au aprui în Ger-

mania, Elveia, Austria, acestea s-au unit eu Bise-

rica din I JtrechL In 1 8R9, se semneaz Convenia
de la Utrccht, având ca organ suprem Conferina
internaional a episcopilor Vedu-CatoUa

Vechi-catolicii - care au cerut folosirea limbii

locale în cult. suprimarea obligaiei mrturisirii i
a celibatului - au intrai în contact cu ortodocii

iac de la formarea Bisericii lor. Rezultatul dia-

logului teologic din ultimii ani este pozitiv. încât

actul de recunoatere reciproc este iminent

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATICA I ECUMENICA

C. Biserica anglicana

Cretinismul a fost introdus în Anglia de Sln-
ini Augustin de Cnnlerbury, misionar trimis de
papa (irigorie L Anglia rmâne sub jurisdicia Ro-
mei pân în 1534. când regele Ilenric al Vlll-lea

(cit primise titlul de ..defensor iîdci". în 1521) se

autodeclar ef al Bisericii contra papei care nu

aprobase anularea cstoriei cu regina Calcrina de
Aragon i cstoria eu Ana Rolcyn. Regele a fost

excomunicat, dar obine anularea de la arhiepis-

copul de Cunterbury i public Cete 6 Articole cu
intenia de a rmâne catolic. Din acest moment.
Anglia este. rând pe rând, catolic i protestant.

Sub Hduard al Vl-lea (1547-1553) reforma c

introdus de arhiepiscopul Thornas Cranmer de
Caotcrbury (1489-1556). care forraulcuz textele

anglicane de ba/n Prayer Boaki cele 39 de Arii-

co/e (de credina), fiind sprijinit de teologii refor-

mai (Nicholas Riddlcy *i llugh Latimcr) care au
fost profesori la Oxford i la Carnbridge. Dim-
potriv, regina Mria Tudor (1553-1558) vrea s
restabileasc în ar catolicismul, perseeutându-i

pe cei de tendina protestant. Regina hlisabela I

(1558-1603) rcsLaurea/u pnHesluntismul SG decla-

r „guvernatorul*" Bisericii Angliei, introduce cele

39 de Articole de credin i Prayer Book ale Iui

Cduord al Vl-lea. Astfel, apare angficanismul ca o
confesiune aparte, care menine, lotui, succesiu-

nea apostolic prin episcopat contra curentului cal-

vinist. Printre episcopii renumii de acum se num-
r John Jewel (Apologie 1510) i Richard llooker

( 1554-1600). în 1563, se public cele 39 de Ani
coley un fel de rezultat al reformei anglicane.

Nici eatniieh, nici calvinilii n-au fost satis-

fcui cu forma de Biseric stabilit de Elisabeta 1

i de regii James 1 (1602-251 i Charles 1 (1625-

1649). Cei care dureau o accentuare a elementului

dogmatic i sueramenlal s-au numit angto-catotici

(Tractorians sau High Church). Cei care au vrut o
reform radical s-au numit purîtwii. Acetia erau

contra episcopatului i a ceremoniilor de origine

catolic, voind ca pre^bileru i sinodul s conduc
Biserica. Curentul separatist s-a organi/at indepen-

dent, avându-i ca reprezentani pe Robert Brown
(1550-1633) i pe Robcrl llarrison (t 1585). Re-

primau de autoriti, puritanii i disidenii s-au

refugiat în Olanda. în timpul revoluiei puritanilor,

adunarea ce s-a întâlnit în Mnstirea Wcstmuistcr
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a adoptat Confesiunea Westminster (1646), scris
sub influena lîisericii Scoiei, Aceast Confesiune
a fost adoptai de prezbiterii din Anglia i din
Scojia i de congregaionalitii din Anglia i din
Statele Unite.

Din anglicanisra, ca o reacie împotriva ealvi-

nismului, au derivai mai multe Biserici i micri:
Biserica prezbitenanâ din Scoia» fondat de Juhn
Knox; Biserica melodisl de nuan pietist, în-

fiinat în I7S4 de fraii Weslcy; Micarea Ox-

ford, în perioada I K33-1845, avndu-i ca repre/cn*

lani pe Newman, convertit la catolicism, pe Puseyj

i pe Keblc; Bisericile eungrega|ioualiste (bapJ
litL quakcri, discipoli) care nu accept nici au-
toritatea sinodului, aici a episcopatului ci doar a
comunitii locale,

„Comunitatea Anglican" este foraiat din 25

de Biserici autonome in comuniune, cu centrul îr»

Canterbury. Statistic; 51 milioane.
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XXVL Doctrine i tradiii confesionale JI

(Vezi: Dtcfîonar de teologie ortodox. EIU.
l994

t pM19-322)

A. Reforma proit-siant. Protestantismul

1, Iniial, curent reformator iu lunlrul catoli-

cismului, sa organizai, apoi, separat ca micare
de ^protest" împotriva corupiei din Biserica ro-
mano-calolic, a inovaiilor ei medievale. Numele
de protestantism vine de la atiludineii Câtorva prin-
cipi ai statelor germane, care, în numele credinei
lui Luthtt, protesteaz la Dieta de la Speyer. în

1529, contra deciziei lui Carol al V-lea de a-l con-
vinge cu fora pe Luiher s renune la ideile sale.

La 31 octombrie. 1517, Martin î.ufhcr (1438-
I54fi), clugr la mnstirea auguslinistâ din l:r-

fiirt. profesor de studii biblice ^Universitatea din
Wittenbcrg, formuleaz cele 95 de teze împotriva
teologiei i a practicii (a comerului „sfânt

41
) cu

indulgenele. Luther nu vrea s creeze o alt Bi-
seric, dar e scandalizat de faptul c însi autori-

tatea Bisericii de la Roma. pe care viziteaz în
1510-151 1, protejeaz i promoveaz abuzul cu
indulgenele, în vederea reducerii pedepselor în

purgatoriu. Afiarea public a le/clor îl pune în
condici cu autoritile catolice, în fala crora este
chemai sâ se exprime: în 1518 Iu Heidelberg i la

Augusbuig (in prezena cardinalului Cajcltm. dele-
gatul papei), in 1519 la Leip/ig, unde arc loc dis-
puta cu Lek, despre supremaia papei i infaili-

bilitatea conciliilor romane. In 1520. Luther scrie
„Captivitatea babilonic a Bisericii". în acclaî
an, papa Leon al X-lea 1 1513-1521) îl excomu-
nici, iar iu 1 52 1, Dieta de la Wurms îl condamn.
Protejat de I rederic de Saxonia, Luiher se retrage
Ia castelul Wartburg. unde va traduce Noul Testa-
ment, pe care îl va publica în 1534. în 1522, Lu
ther revine la Wittenberg pentru a expune o parte
din ideile sale: predicarea cuvântului, împrtirea
credincioilor In timpul revoltei ranilor ( 1524-

j

\
*?.?). Luiher h o atitudine OStili acestora. l_;i

Dietele de la Speyer ( 1 526 $i 1 5291. Luther c con-

1

danmat din nou, dar principii unor state germane
sunt împotriva persecutrii protestanilor. Mai

!

târziu, principii protestani germani vor forma
Liga Smalkaldic pentru a apra protestantismul,
dar acesta nu e recunoscut legal decât prin Tratatul
de la Passuu. în 1552- în 1530. la Dicta de Ia

Augsburg, Luther prezint doctrinele de baz ale
Reformei: autoritatea Bibliei, jusiificarea prin cre-
din, prezena real in Euharistie (împotriva Iui

Zwingli care susinea c Euharistia e o simpl cin
de comemorare). Luther expune aceste doctrine
în cele dou Catehisme yi în Articolele Stnai-
kaldice (1537). Cel care 1-a sprijinit pe Luiher în

::j



propagarea teologici protestante a fost Mdanchion
1 1497-1560), în special prin publicarea, în 1521 a
lucrrii Loci Communes i prin redactarea, în 1 530
a Confesiunii de la Augsburg, pe care o accept
i Luther.

Lulhcr a deschis calea nu numai unei scrii de
controverse teologice, ci i uuei mari micri re-

formatoare în întreaga Europ, „Reforma" a luai

trei direcii principale: „luteranismur, în Germa-
nia. Scandinavia i Europa central; „ealvinismul**,

în Elveia. Frana, Olanda i Scoia: „anglicaiiis-

muP\ în Anglia.

In Germania, „luleranismul" e sprijinit de prin*

eipii germani, dar de-abia prin Tratatul de la WesU
falia (1648), care încheie rzboiul religios de 30 de
ani. luteranii capr drepturi egale cu catolicii. în

15H0, apare „Cartea de concordie", care include

cele dou „Catehisme* 1 i „Articolele Smalkaldice*
de T.uthcr. Confesiunea i Apologia de ia Augs-
burg de Melanchton i Formata de concordie.

In Elveia, Reforma ptrunde, mai întâi, la

ZOrich, in 1518, prin HulUveich ZwIneH (1484-
1531), influenat de Urasm, Pentru Zwingli, Re-
Ibrnia are un caracter social i naional, de aceea el

recunoate autoritii seculare dreptul s se ocupe
de problemele bisericeti, In 1528, scrie Comen-
tariu despre adevrataifalsa religie, iar în 1 529,

*c confrunta Ia Marburg cu Lulhcr, in problema
Euharistiei, susinând câ llristos este pre/cnl doar
spiritual, simbolic. Moare in lupta de la Kappel,
aprând Ziirich-ul împotriva cantoanelor catolice

elveiene.
*

Cel care a introdu* Reforma la Geneva este

Jcan Calvin y 1509-1564). francez exilat, care se
ocup nu numai eu teologia Reformei, ei i cu or-

ganizarea comunitilor într-o form prszbiteri-

an, poporul fiind reprezentat prin pre?biteri-laieL

Calvin public, în 1536, Instituiile religiei cre-
tine, în care precizeaz diferentele dintre' teologia

Sci i cea a protestantismului\ Calvin admite dou
faine: Botezul i Euharistia, respinge concepia
lui Zwingh despre valoarea simbolic a comuniu-
nii euharislicc, vorbete despre ^cetatea lui Dum-
tiezeu", adic despre organizarea i disciplina bise-

riceasc. Desigur, cea mai important învtura
calvinist «te „predestinaia" sau doctrina „ale-

gerii duble"- potrivii creia Dumnezeu i-a ale*,

înainte de creaie, pe unii pentru mântuire, pe alii,

pentru distrugere; prin urmare, unii sunt predesti-

nai la condamnare. Ea 7Urich> micarea Reformei

TRATAI Di; TiOIOCir DOGMATICA 9I htlMKM<\

cs(c dus mai departe de Johann Hcinrich Bul-
linger (IS04-I575), iar Ia Geneva, de Theodor
Beza (1519-1605). A doua Confesiune helvrfk,
Zflrich, 1566, este scris de IE Bulhngcr, succe-

sorul lui Zwingli, în ZQricli.

Sub influena lui Calvin, Reforma ptrunde in

Frana înc din 1555, unde se transform repede

inlr-o micare politica. Masacrai în 1 572, în noap-
tea Sfanului Hartolomcu, reformaii suni. apoi,

protejai, din 15KM, de regele protestant Henric a!

IV-lea i recunoscui în 1598, prin edictul de Ia

Nanlcs.

In Olanda, Reforma ajunge înc din 1 523, dar
cel dintâi Sinod reformai se ine la Dori, în 1 574,

i adopt Catehismul de la Hcidelherg. Natura pre-

destinaiei a fcut obiectul unei dispute teologice

conduse de Arminiu* i 560- 1609), care, împotri-

va lui Calvin, susine ca Dumnezeu vrea ca toi oa-

menii s se mântuiasc, nu numai cei alei, deoa-
rece omul are voin liber real. Condamnat de
un Sinod de la Dort (I6I8-I6I9), învtura Iui

Arminius c recunoscut, în 1 795*

în 1534, Henric al VIMca se declar eful Bi-

sericii Anglicane, respingând, astfel, autoritatea

papei Ciemenl al IMea (1523-1534), care, în 1532,

anulase divorul regelui cu Coterina de Aragon.

Cel care a introdus Reforma în Anglia, unde mt*
cai i de protest cu caraeter evanghelic se produs-

eser sub conducerea lui Wyclif ( 1320-1384

)

t este

cel dintâi arhiepiscop de Camcrfrury. Thnmas Cran-
mer 1 1547-1553). condamnai i ars ca eretic la

Oxford, în 1556, de ctre regina Mria Tudor
(1553-1558), caic vrea s reintroduc romano-ca-
tolicismul i s impun auluntalea papei în Anglia.

Thonias Cranmer alctuiete Articolele Fttserii ii

Anglicane i Cartea de rugciune (1549-1552),
Regina Flisabela I ( 1 558-1603) accept Reforma
pstrând structurile de baz ale catolicismului,

cum ar Ii episcopalul i liturghia. în 1563, doctri-

na anglican este acceptat sub forma celor Î9 de
Articole. In Scoia, reforma a fosi introdus de
John Knox (1505-1 572), care alctuiete, in ISfil.

Cartea disciplinei.

Neavand o structur de unltaie nici la nivelul

credinei, nici al organizrii bisericeti. Reforma a

încurajat formarea de grupuri independente, non-

conlormislc, care s-au desprins uor din Biseri-

cile protestante, de curând înfiinate. Astfel. în

deceniile i în secolele urmtoare apar: micarea
..puritan", micarea „congregaionalist" (în An-
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glia), anabaptilii si baptitii (în Llveia. Germania,

Moravia - J.'nitas Fralrum" - Anglia), micarea de

„redeteptare**, .jnctodismul i prezbilerianismul"

(în Anglia i America), „discipolii" sau „societatea

prietenilor" (Quakcrs), iar în zilele noastre* mi-
carea „evanghelica" i cea „penticostal ist**.

Mai pul in cxlins în Huropa central, protes

tanttsmol ia urmtoarele forme:

In Bocmia, Reforma fusese deja pregtita de

Jan Hus (1369-1415) i de Jeronim de Praga, dar

influenu lui Lulhcr se resimte inc din 1524.

Husiii devin ealvinili. Ungaria a Mifcnt ambele
influene: cel dintâi sinod luteran se ine în 1545,

iar cel calvinist, în 1557* In rile scandinave. Re-

forma ajunge în 1527; un sinod de la Uppsala, din

1593, accepta Confesiunea de la Augsburg; in

Danemarca i Norvegia, prunele congregaii /jru-

ttsttutte se organtyca/ în 1536.

Reforma protestant n-a rmas Iar rspuns
din pârlea Bisericii romano-catolice. Papa Paul al

IU-lea convoac în acest scop Coneiliul de la Tri-

dent (inut în trei sesiuni 1545/1547, 1551/1552 i
1562/1563), care pune în definiii de tip scolastic

doctrinele catolice contestate de Tuiher: ju.siilî-

carea prin credinl i prin fapte, cete apte Taine,

celibatul purgatoriul, indulgenele, transsubslan-

ierea* autoritatea papei. Tot el aprob, în 1540,

înfiinarea ordinului iezuiilor („Societatea lui

lisus**), sub conducerea lui Ignalius de Luyola
(1491-1556). care are ca devi/ principala as-

cultarea absoluta fa de papa i propagarea cre-

dinei prin orice mijloace disponibile. Pentru a in-

ln foniiareforma, „congregaia sfanului oficiu
1 '

sau Inchiziia este reorganizat. Jndcx~*-ul crilor
interzise i teologia anli-prolcstanl (in special

Petru Canisius i Robcrt Rcllamiin) sunt, de ase-

menea, folosite ca instrumente contrareformaloare.

în secolele urmtoare, protestantismul se ex-

prima prin mari sisteme teologice- ea, de pilda,

liberalismul, linul din cei mai mari teologi ai li-

betalismului protestam este Kricdcrich Seheleir-

inacher (1768-1834). Inllucnlal de lllo/oful ger-

man lînmauuel Kanl (I724-IK04) - care neag
valoarea argumentelor ralionale si a speculaiilor

metafizice pentru dovedirea existenei lui Dumne-
zeu, deoarece religia arc numai o baz moral -

Sctieiciriuaeher susine c esena religiei este ex-

periena, iar aceasta consta în sentimentul depen-

denei absolute de Dumnezeu De asemenea, filo-

zoful danez Sdrcn Kirkegaard (1813-1855) este

împotriva argumentelor raionale, întrucât Dum-
nezeu este cunoscut aa cum Se face El cunoscut,

adic „ineogni(o\Credina este o decizie perso-

nal care „risc", In aceast epoc, marii filozofi

se pronun în problemele teologice. Dac pentru

Kiint* teologia nu poate substitui filozofia, dup
Cieorg W! . llegel (1770-1831), întemeietorul

idealismului absolut", realitatea, lumea este ma-
nifestarea Spiritului Absolut. Hristos este suprema
manifestare a Spiritului divin Care se afl în alte

forme în procesele lumii, Kricdcrich Nicl/schc

(1844-1900*1 este împotriva tuturor valorilor cre-

tine- declarând câ „Dumnezeu este mori
4

\ Ali tc>>

logi i istoriei protestani din aceast micare sunt;

Albrecht Ritsehl ( IS22- 1 SSM). VValter Rauschen-
busch (1 Sfii -l 91 8), care scrie Teologia pentru
Evanghelia sociala; Albert Schwcitxer (1875-

1965). care readuce în discuie conceptul de „îm-

pria lui Dumnezeu", i, mai ales, Adolfvon
llaraak (1851-1930), autorul lucrrii Esena erey-

lintstnuhn.

Cel care ia o atitudine fenn contra liberalis-

mului protestant este Karl Barth, întemeietorul

„teologiei dialectice", care, in Comentariu la Ro-

mani ( 1 y 1 y i 1922), susine c omul se afl sub

cuvântul lui Dumnezeu revelat, singurul punct de
contact între Dumnezeu i OUL Dogmatica sa este

centrat pe ideea de suveranitate a lui Dumnezeu,
Cretinismul nu este o „religie", adic, o organi-

zare u aspiraiilor religioase ale omului, ei o reve-

laie, despre care se poate vorbi numai cu ajutorul

metodei dialectice de afirmare i contra-atlrmarc.

Din aceeai scoal face parte i Emil Rrunner
(18X9-1965). împreun cu Mrim Niemoller t Karl

liartli se ridic împotriva „cretinilor germani*
1

,

formând „Uiseriea eoufesoare", care adopt, în

mai 1934 declaraia Rarmen*\ Teologi care se

preocup de implicaiile politice ale credinei sunt:

Dictrfch Bonhocffer (1906-1945). executat de

naziti, care a scris Preul de a fi discipol ( 1 937 ) i
susine întoarcerea la un cretinism biblic „lrâ
religie"; Martin Luthcr Ktag ( 1 929*1968). mar-

tir al »non violenei": Josef Hromadka i * 1 9fi9) t

care susine „umanizarea** relaiilor politice.

Kudolf Bultmann (1884-1976) susine câ

Uvanghelnie redau, mai degrab, teologia sau cre-

dina comunitilor primare i mu relateaz fapte

istorice despre lisus din Nazaret. Noul Testament

este plin de concepiile mitice ale vremii, de aceea,

pentru a li comunicat în termenii tiinei de azi, el
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trebuie s fie „dcmitoIogi/af\ Aceeai linie de in-

Icrprctare o adopt i episcopul anglican J.A-T.

Kohinson, care public. în 1963, „Honest io God**.

Teologia „moi ii lui Dumnezeu" a fost formulat,

în 1963. de Paul van Burcn i reluat de Thonias
I

I. Alli/er, Gabriel Vahamian, Williain Humil-
lun, Dorothee Solie, Harvey Cox („7Vi** Secular

fcfty* în 1 966) susinec Dumnezeu Se manifesta

azi ta ..evenimentele schimbrilor sociale
1
*, Wolf-

hart Panncnberg. profesor la Munich. susine is-

loricitatea faptelor descrise de Noul Testament.

lor Jurgcn Mollman de la Tubingen. cunoscut

prin lucrarea sa Teologia speranei (1965). arat

Implicaiile sociale, revoluionare ale Crucii lui

Mristos i ale Treimii: „Dumnezeu rstignii
4*

U972), „Treimea i împria lui Dumnezeu'*

<I980)> Printre teologii biblici se numr i G.
Lblcllug i Erust Ksscuian

în Slatele Unite ale Americii. Paul Tillich

(1886-lJ65h care public Teologia sistematic
(1951. 1957 ji 1963). abordeaz relaia dintre cui-

lur, religie i filuzofic, iar Kcinhok) Nkiiuhr

( I SU3- 1 97 1 ), care scrie Natura $i destinul omului

{ I941-I943K tratea/â despre raportul dintre teolo-

gie, etic social i politic. Toi în America apare,

ctre 1910. „fundamentahamul", micare conser-

vatoare contra tendinelor moderniste, care sus-

ine inspiraia verbal a Bibliei precum i „înnoirea

bari$tnaticâ*\ din care s-au desprins ..micarea de
restaurare** i gruprile „sfineniei: flloliness)»

penticostaliste sau nu.

Evanghelicii - conservatori constituie itZi un
curent In protestantism* care se organizeaz, fie in

uidrul Bisericilor tradiionale, fie în mod separat

(..Comitetul de la Lausanne
4
*). Acetia susin c

Liîblia este singura autoritate de credin, pun uu
mare accent pe convertirea personal i pe expe-
riena religioas, organizeaz campanii de evan-

ghelizare, prefera conservatorismul in teologie.

Evanghelicii negri" formeaz o Biseric indigen

în America.

Teologia protestant din America Latin st
sub influena „teologiei eliberrii'*, la elaborarea

creia particip teologi catolici. Potrivit acesteia,

mesajul biblic trebuie s fie interpretai în cate-

goriile culturale ale unui context dat, pentru a

pUtM fi precizate implicaiile lui practice. Cei mai
importani teologi, catolici i protestani\ care

.îdoptu metoda teologiei contextuale, suni: GttS-

tavo (iulicrez (Lima-Pcru); .luan Luis Segundo

(Montevideo-Uruguay); Jose Migue/ Ronino
(Buenos Aires-Argentina); Jose PorCriu Miranda

(Mexic K
ProtestwitismuL indiferent de tendinele sale.

încercând o „reform 11

a teolugiei scolastice i a

Bisericii catolice, a adns la suprafa câteva doc-

trine eon uAimu k particulare:

n) Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu*
Orice practic i doctrin cretin trebuie s se

sprijine pe textul biblic. Împotriva doctrinei cato-

lice, c Diblia >i tradiia sunt izvoare i norme
ale credinei, egale i paralele. Tradiia fiind sin-

gurul interpret legitim i infailibil al Bibliei, pro-

testantismul respinge toi ee nu urc o ba/ clar în

Scriptur- Nici Tradiia, nici autoritatea papei, nici

Biserica nu pot fi socotite intermediari între ere*

dincio* i Biblic. Nici revelaia „natural" nu are

vreun rol in cunoaterea lui Dumnezeu. Biblia i
Dumnezeu vorbesc direct numai celor care au cre-

din, care este un dar. Fvanghelia harului se îm-

prtete credinciosului penitent prin puterea
Duhului SkmL prin predicarca cuvântului* In ge-

neral, Reforma s-a ridicat împotriva misticismului

contemplativ, a teologiei speculative i scolastice.

Cunoaterea esle rezultalul unei duble mrturii:

cea exterioar, prin Icclura Biblici i cea interioar,

a Duhului Sfan. Mistica este o erezie. Dumnezeu
nu poate fi redus nici la natur, nici la istoric, nici

Iu experiena personala, deoarece Biblia vorbete
de suveranitatea i de majcslalca lui Dumnezeu.
Recunoaterea lui Dumnezeu ca „Domn" al isto-

riei reprezint una din ideile eseniale ^protes-
tantismului.

b) Mântuirea prin harul lui Dumnezeu sau

.justificarea numai prin credin. Credinciosul

este „îndreptat", adic iertat de Hristns prin jertfa

Sa de rscumprare, nu prin faptele personale. FI

are certitudinea alegerii sale. deoarece Uristos în-

sui esle ales de Dumnezeu. Credina înseamn
acceptarea acestui dar al iertrii pe care Dumnezeu
ii d în numele lui Mristos» Faptele nu sunt o
condiie a justificrii sau un adaos la credin, ci

un rod, o dovad a îndreptrii. Luther ataca prac-

lica indulgenelor tocmai pcnlni c aceasta invoca

teologia meritului faptelor bune. Iii respinge mij-

locirea Fecioarei Mria i a sfinilor; de asemenea,

purgatoriul, rugciunea pentru mori i mrturisi-

rea particular a pcatelor. Mântuirea nu se refer
atât la responsabilitatea omului, ci mni degrab la
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planul imuabil al lui Dumnezeu, Care lucreaz în

istorie în mod liber

c) Biserica invizibil, adic poporul ales al

lui Dumnezeu, este cunoscut numai de Dum-
nezeu, Aceasta nu are o structur vizibil apos-
tol icâ permanent, niei o preoie sacrameutal.
Preotul ca mijlocitor, cu i liturghia ca jertia $i

doctrina transsubstanierii nu se afl in Biblic.

Lulher accept ca Taine instituite de 1 Iristos numai
Bole/ul i Euharistia, dar ele pol 11 svârite de
orice credincios, în ba2u preoiei universale. Laicii

au dreptul s citeasc >i aa inlerpreic/e Biblia, iau

parte la conducerea comunitii în cult, Luthet
este pentru folosirea limbii naionale în cult. CI

este împotriva cleiului f ca preoie} i a celibatului

d«Oilor- Biserica rmâne totdeauna sub judecata
Iui Dumne/eu. într-un continuu proces de înnoire

(„semper retormanda*"),

d) Crezurile Bisericii vechi >i doctrinele sta-

bilite de sinoadele ecumenice nu sunt altceva

decât forme istorice ale credinei i au o valoare

secundar pentru interpretarea Bibliei. Fie pot

constitui o norm de interpretare dac ele conin

„doctrina evangheliei". In general, Luther nu aJ«J

mite u instan doctrinar ecle/îalâ (magistenul
papei) ca fiind, în mod formal, infailibila. în ArtiJ

cotele Smalkaldice (1537), ci vorbete de cele ucu
simboluri de credin vechi; cel apostolic, cel de la
Niceea i cel de la Calccdon, Melanchtun accepta

cele trei mrturisiri de credini precum i cele pa-

teu sinoade ecumenice, iar Calvin recomand dogi
mele acestor sinoade.

c) Doctrina despre iertarea pcatelor $i a
justificrii prin credina nu este altceva decu
concluzia învturii despre natura pcatului i a
firii umane czute: Slmxtl iustus et peceator. „Re-
forma" a pus accent pe culpabilitatea i pe pcto-
enia iremediabil a omului >i pe umanitatea li

Adara, care e lipsit de har. si nu pe destinul noui
pe umanitatea noua în Hrislas. Aspecntl ontologie!

Si cosmic a! Rscumprrii este estompat. Restau^
rrea omului esle relativa, deoarece el rmâne tot-

deauna Justificat $i pctos. în acelai limp
i4

. D©
aceea i etica protestant pune un mate accent pe
pietatea personal.
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B. Confesiuni protestante istorice

si micri evanghelice

Reforma lui Lulher în Germania a fost un

kvenimenl crueiaL prin elementul ei biblic, critic,

Britfelic, încât a împrit Apusul în dou pârli:

talolic i protestant. De Ia începui, ea a general

pan ia unor confesiuni cunoscute ca prolcslanlc

nu evanghelice, precum; luleranismul (în Germa-

hui i Scandinav ia ) zwinglianismul i ealvinismul

Bn Olanda, Elveia, Frana, Scoia), anglicanismul

(în Angliai. La rândul lor, aceste confesiuni sunt la

[originea altor micri renovatoare, grupuri schis-

matice i fundamentalistc.

Luteranbun
Confesiunea de Ia Augsburg fusese pregtit

de Mclanehlon si prezentat lui Carol al V-lea Ia

Dieta din Augsburg. în 1530 Teza principal: jus-

tificarea numai prin credin. Prima pane cuprinde

probleme de credina pe baza articolelor scrise de

teologii din Witienberg. A doua, se ncup de abu-

zurile din viaa Bisericii, ce trebuiau s lie corec-

tate, llind scris pe ba/a articolelor Torgau.

Doctrinele principale de nuan auticatolic.

ale lui Luthcr. sunt;

- Biblia are autoritate suprema i se inter-

preteaz prin ca însi:
- Respingerea credinelor >i a tradiiilor nc-

biblice;

- Natura niâiiniirii: justificarea oamenilor prin

credin în Hristos. Din cau/a acestei justificri

Corensce, declaralorii. dei oamenii erau pctoi
înainte, acum suni socotii drepi în faa lui Dum-
nezeu, irâ nici o iniiativ din partea lor:

- Biserica e o comunitate de credincioi care

sunt preni. Se respinge, astfel, tc/a catolic despre

Biserica, instituie ierarhic menit s administreze

mântuirea prin Taine;

- Regenerarea copiilor prin Uotez;

- Prezenta real a Trupului lui Hristos «iu, eu i

sub" pâinea euharistie a:

- Ubicuilalea Trupului glorificat al lui Hristos:

- Incapacitatea spiritual a pctosului de a

svâri „fapte meritorii";

- Doctrina e obligatorie, ceremoniile sunt „adi-

aphora":
- Cultul i predica în limba poporului;

- Educaie religioas, studii biblice $i teologice.

- Cele trei crezuri ecumenice i confesiunile

luterane (Confesiunea de la Augsburg i Catehis-

mul mic al lui Tulher) reprezint o interpretare

corect a cuvântului lui Dumnezeu.
Luteramsnnd a devenii religie oficial nu nu-

mai în Germania (sec* XVI), ci i în rile scandi-

nave. Biserica Evanghelic din Germania UÎKDK
care cuprinde luterani, calviniti i „unii*

4

a fost

constituit in 1948. Bisericile luterane suni afiliate

Federaiei Mondiale Luterane, care s-a format în

1947.

Calv intern

Doctrina lui Jean Calvin s-a formal in jurul a

câtorva principii teologice, ca de pild, suverani-

tatea lui Dumne/eu în acordarea harului, de unde,

alegerea sau prcdesiinarea în sens rcslrâns. In timp

ce Melonchton (1497-1560) susinea c omul c-
zut are voin liber, în sens de uiputerea de a ac*

apta ht\rui'\ formula „Concordie" (1595) ac-

cept un compromis: chemarea la rnânluire se

reIcra la toi, nu numai Ia cei alei, dei cderea

din har e posibil. Re/a 1 1519-1605), succesorul

lui Calvin, susinea ea Dumnezeu a permis cderea

în pcat ca s-i salvc/e pe cei alei. Hristos a mu-

rit deci numai pentru cei alc$i.

Un sinod din Dorl 1618) rezum calvinismul

astfel: suveranitatea lui Dumnezeu, cderea total

a omului, alegerea necondiionat sau predea
tinarca* rscumprarea limitat (la cei alc>i>. hanii

e irezistibil în chemarea efectiv, perseverena

sfinilor Calvin respinge, aslfet multe idei ale lui

Lulhcr Despre Euharistie sau Cin, Calvin înva
c Trupul lui Hristos „este in ceruri, nu aia'

1

, adic

e vorba de prezena Duhului in inima credincio-

sului, nu de prezena lui Hristos cu Trupul ui ele-

mentele eulianstice. Riseriea veche cunoate patru

oficii: pastor. dwtor, diacon, prezbiti+r sau btrân.

Hristos înviat este capul Bisericii, pe care o c-
luzete pnn cuvânt i prin Duh, Biserica e con-

dusa de prezbiteri, care nu sunt investii cu puterea

autoritii* Cultul const în ascultarea $i în prerii-

carea cuvântului lui Dumnezeu.
lacub Armioius, calvinist olandez* scrie /<V-

monstnmtc (1610), în care susine c Hristos a

murit pentru toi, dar numai cretinii beneficiaz

de aceasta, deci harul nu este irezistibil. De aici.

armmiamsnu doctrin care se opune predestinrii

absolute (susinut de Calvin) ii înva posibili-

lile mântuirii pentru inii.
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Bisericile calviniste din Elveia, Frana, Un-
garia si Olanda preferi numele de ^reformate", Fn

timp ocs acelea din rile anglo-saxunc suni nu-
milc „prezbitericne". Dou organizaii, reformat
fi congregaionulâ, s-au unit în 1970, la Nairobi,
Kenya, i au liirmat Aliana Mondial a Biberi -

cilor Kcfonnalc (care cupnndc 1 57 Biserici mem-
bre, eu 70 mii de membrih cu sediul la (reneva,
Dialogul oficial Inlrc Bisericile Ortodoxe i Alian-
a Mondial s-a concretizat recent într-un Mcon-
sens" asupra doctrinei Sfintei Treimi (Vezi Epis*
kepsis. nr. 455, 1.4. 1 991, pp. 4- 1 2).

Metodism
Micare de înnoire spiritual in Biserica An-

glican, în secolul XVMI. Ca tradiie i ca doc-
trin, metodistnul este rezultatul misiunii frailor

John i Charles Wesley. ale cror idei n-au fost ac-
ceptate de cleiul anglican. în 1729, Jnhn Wesley ia

iniiativa s organizeze devoiuni private, lecturi

biblice i rugciune ca metod de dezvoltare spiri-

tual. In 1736, pleac in Georgia. La 24 mai 1738,
John Wesley liice experiena convenirii sub forma
„înclzirii

1
' inimii prin lucrarea Duhului Sfan, de-

venind astfel „apostol al Angliei*
4

. Ca organizaie,

metodismul începe Ia 1 ian. 1739, la Londra; e o
^societate" pe ha/ voluntar, o comunitate de ex-
perien cretin, „club" de mântuire. Micarea ia

proporii, deoarece atinge masele proletare i se
organizeaz pe „clase

14
- In 1743, devine o „so-

cietate unita" deschis nonconfonnitilor, iar în

1 744, se prezint ca o micare naional cu râmi*
(îca|ii multiple. în 1747. Wesley vizilca/ Olanda.
De aici. metodistnul s-a rspândit în America de
Nord, unde lrancis Abuiy. devenit episcop, a ju-
cat un rol important. în 1784. se adopt Actid de
declaraie, care consfinete micarea ca organi-
zaie, având ca organ suprem Conferina metodis-
t. Metodismul se separ de anglicanism in 1 795.

Doctrin: justificarea prin credin este pentru
toi (arminianism): luturor le este promis asigu-
rarea Duhului Slnt; viaa cretinului consta în
perfeciunea în iubire, care este distinct i dup
justificare; experiena personala a Duhului Sfânt,
ca mrturie interioara; interes pentru misiune i
pentru binele social.

Armata Salvrii csle o tradiie ieita din me~
todiymtd âhi Anglia, în 1865* De asemenea, pert-

zicoslulismul are originea în pielismul de uuan
merodist.

Cea dintâi Conferin mondial metodisl i

inut la Londra, în 1881. Din 1951, s-a format ( \>nJ
siliul Metodist, care este angajai în dialog bilateral

cu Biserica Romano-Catolic i cu Federaia Mon-L
dial Luteran. Propunerile de unire între meM
todism i Biserica Anglican au fost respinse de]

anglicani, în 1972 i in iyX2.

Anahapfiti {sau „rebotezitori* 4

)

Reformatori radicali din Zurieh (ctre anul
1520), care n-au acceptat reforma lui Luther n
Zwingli» în special, teza acestora despre raporta
oficial dintre Biseric i staL De aici, s-au rspânl
dit în fcumpa constiruind aripa stâng a Relormei]
Doctrina lor e formulat de „fraii elveieni" car
au adoptat, la 24 februarie 1527, Confesiunea dd
la Schtei/heim* compus de Michael Satiler (maw
liri/ai în f527 de autoritile de stal), în care sd
respinge doctrina lui Zwingli i Calvin, raai aletf

ideca de Biseric de stat Principii doctrinare: Bi-
serica trebuie s fie reformaii in puritatea ei de Im
început, prin libera adeziune, prin credin, la cu-
vântul lui Dumnezeu; refuz s practice Botezul
copiilor (deoarece, astfel, se favorizeaz i se men-
ine Biserica de stat) i reinstiluic Botezul credin-
cioilor aduli, de unde, numele de atutbapUti.

O micare derivat din anahapfiti este cea a
rnenonifiion care au adoptat Confesiunea de Ut
Dontrechi la 21 aprilie 1632.

Mcnonii (sau „anabaptiti")
Cea mai veche comunitate din rândul Biseri-

cilor Libere protestante i al micrilor de „tre-

zire
14

, fondat de preotul catolic olandez Mcnno
Simon (1496-1561), care a trecut la anahaptism în .
1536, Acesta a fost persecutat dup ce a încercai

|s formeze „împria sfinilor
14

în MOnstcr. A or-
ganizat comuniti în Olanda i în rile vecine,
dup principiul congregaiilor locale, conduse de
btrâni, împotriva organizrii ecleziastice, Me-
naniii, urmând reformatorilor radicali, resping
Botezul copiilor i prezcn]a real în Huharistie,

cer independena puterii bisericeti de cea secu-
lar, refuz serviciul militar, jurmântul i magis-
tratura, susinc Biserica trebuie s includ numai
cretini angajai în slujba Evangheliei. Practic I

Botezul la vârst adult, svâresc Cina (de trei ori
'

pe an), duc o via spirituala profund care inclu-
de lectura Bibliei, rugciunea în familie, caritatea.

Sunt deschii pentru misiune, pace. ecumenism.
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i ;> i Prietenii (Quaker?) si Biserica Frailor, me-

în>titti particip la servicii alternative. în favoarea

pcii i a asisten|ei sociale. în ca/ de rzboi.

Prima Conferin mondial a menontfihr s-a

liinulIaBascl.în 1925

Quakcrs
Sau, moi târziu. Societatea religioas a priete-

nilor, dateaz din 1650. fiind condui, la Început

tic predicatorul Georgc Fox. Doctrina lor a fost

formulat de Rohcrt Barclay ilheses theologicae,

in 1675). Din Marea Batante i din Irlanda, prie-

tenii s-au rspândit in Nordul hurupei i în Ame-
rica de Nord. Li 1682, William Pcnn a întemeiat

Comunitate* prietenilor în Peunsylvania.

în centrul doctrinei lor st concepia despre

.lumina interioara", adic simul direct al lucrrii

divine a lui Hrislos iu sofiei, prin care omul e li-

berat de pcal i obine virtui morale, ca simpli*

mea si puritatea. „Prietenii* resping Tainele. Pre-

oia, orice forma de autoritate in Biserica, obligaia

de a frecventa cultul suni împotriva serviciului

militar, jurmântului injustiie, respectului fa
de autoritile civile. Cred îu bote/.ul spiritual ?i in

comuniunea spiritual, sunt devotai serviciului

social >i educativ ..Btrânii" rspund de organi-

zarea cultului in adunri locale, iar „suprave-

ghetorii" 5C ocup de aciunea pastoral i social

a congregaiei.

în scopul de a coordona relaiile dintre comu-

nitile de „prieteni" din diverse naiuni, a luat fi-

in ..Comitetul mondial al prietenilor pentru con-

sultaie", in 1937.

Baptiti
(Gr. baplizu ~ a boteza, a afunda). Dcnomi-

naiunc de origine protestant, care s-a ivit ca

reacie contra Bisericilor de Stat ce pretindeau

Botezul copiilor i impuneau mrturisirea unui

.ie/. Teologic, baptitii resping atât protestan-

tismul istoric. în special, normativita tea confe-

siunilor de credini, cât îi catolicismul, mai ales.

tJeea de Biseric universal.

Biserica baptist a fost întemeiat în Olanda. în

1609, de pastorul anglican John Smith, care se

.•punea Botezului copiilor, deoarece nu sunt capa-

bili s fac o mrturisire contient a credinei. In

IM2, ia fiin Biserica baptist din Londra, sub

^inducerea lui fhomas Hefwys, care piedica to-

lerana religioas pentru toi. cretini i atei. De
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aici, baptismul s-a rspândit în Statele Unite,

devenind cea mai larg deuominaliune (13 milioa-

ne de membri numr Convenia baptitilor de

Sud. care a fost organi/Tai in Augusta Cîcorgia. in

1845, adoptând o~ teologie calvinist conserva-

toare). Convenia Baptist Ne» Hampshire, pu-

blicat în 1833, pune accent pe congregaia lo-

cal, in timp ce Dec/ariiiile c/e principii (1859),

adoptate de Seminarul baptitilor din Sud, l.ouis-

ville. Kcnlucky. alîrmâ. atât Biserica universal,

cât i cea local.

Doctrin: Biserica e o comuniune voluntar

de credincioi cuie s-au decis pentru Hristos. prin

mrturisirea personal a credinei i prin Botez

(prin imcrshine). Baptitii sunt pentru separarea

dintre Biseric ji Stat. pentru Botezul adulilor,

libertatea religioas, congregaia local. Recunosc

Biblia, „singurul crez", ca autoritate ultim pentru

credin i resping Tradiia.

Aliana mondial baptist c o asociaie de

uniuni i de convenii baptiste naionale i regio-

nale, cu sediul in Washington. Primul congres al

alianei s-a inut la Londra. în 1905.

Biserica Calolicfl-Apostulie

Micare de „trezire", milenarist. întemeiat

de pastorul scoian Bdward lrving (1 792-1 834).

la Londra. Acesta predica revrsarea apropiat a

Duhului Stnl i apariia barismelor pentru I reîn-

noi Biserica. în semn de restaurare a instituiilor

Bisericii primare: Apostoli, Profei, didascali. L'van-

ghelisti. Acesta fixeaz întoarcerea lui Hristos pen-

tru anul 1864.

Micarea se împarte. în 1863. datorit lui F.W,

Schwartz tt 1S95), care se opune unei evoluii îtl

sens instiniionaL dâudu-i o alta structur. Aceast

ramur se numete, din 1906. Biserica neo-apos-

tolicâ, fiind condus de un apostol-patriarh i de

1 2 apostoli vii, care reprezint adevratarmi
a ucenicilor lui lisus. 1 a Botez i la Cin, ei adau-

g un sacrament nou, „Sfânta Pecete", pe care

celelalte Biserici mt-l au.

Discipolii lui Hristos (Disciples uf Christ)

Grupuri separate de Biserica prezbitenan din

America de Nord. care vors restaureze forma de

Biseric, cunoscut in perioada Noului Testament

(de unde i numele de restauraionili}. Acestea

s-au reunit într-o Biseric, numit „Biserica cre-

tin" sau „Cretinii" sau „Biserica lui Hristos"
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De aici, Biserici nurori s-au organi/ul în Marea
Britaaie* in Australia, ui Noua Zeelandâ.

Doctrin: comuniunea de lip congregaional
care corespunde cu mrturia Noului Testament:
orice credin i practic cretin trebuie s lîe

conforme cu Diblia, singura sursa peniru cu-
noaicrea Iui Dumnc/eu. Discipolii tui Hrhtos
cred în Treime, in Jertfa de ispire, în naterea lui

lisus din Fecioara, în nevoia naterii spirituale,

practica BtUc/ul prin afundare, cultiva spiritul de
comuniune, promoveaz unitatea Bisericilor pe
baza Noului TesliuuenL

Convenia mondial a Bisericilor lui Hrisios
a luat lun iu 1930, în Slalele Unite. în 1975, la

Nairobi* a fost creat Consiliul Consultativ Ecu-
menic al Discipolilor, cu scopul de a inlâri parti-

ciparea discipolilor la micarea ecumenic.

Darbili

Sau „Adunarea frailor*' constituie o micarc
milenansl întemeiata de pastorul anglican John
Nelson Uarby

(
I 800-1882), cure, în 1828, denun

compromisul dinire Stat i Biserica, optând peniru
„comuniti liberei Ei înva eu toate Bisericile

s\mt necredincioase lut Ilrislos, de aceea LI Ie-a

prsit Exist numai o Biseric spiritual, ne-
vzut, (Ur organi/au- i Jrâ ierarhie, conduc
de Duhul Sl'âm. care-i adun pe cretini într-u

„adunare de frai". Practic interpretarea literal a

Biblici, cred in apropiata venire a Domnului, in

înfrângerea antihristului i în instaurarea mile-
niului. Accepta Uole/ul i Cina ca simboluri ale

morii lui tlnalOA

Din cauza relaiilor cu ali cretini* micarea s-a

împrit în frai rigorilE „strâmi" si frai „largi".

Adventiti (sau Bi&crica adventitilor de ziua

Se deosebete prin învtura c omul cretin
trebuie sa 11c pregtit pentru întoarcerea uuediat a

lui HrîstQA (Parousia), care va avea loc în /j de
sâmbta (Sabat), ziua eun.sucrul Domnului. Hris-

tos va veni ca sâ domneasc pe pmânt timp de un
mileniu (adic o mie de ani) - de imdc i denu-
mirea de mifetutriti sau hiliati - înainte de jude-
cata general, de restaurarea universului i de în-

loarcerea pctoilor in nefiin. Adventismui a

fost întemeiat în 1844 de un protestant baptist

Witliam Miller (1782-1849). Dai cea care a orga-
nizat micarea a fost Hllen White (1827-1915),

care pretinde c a primii „revelaii personale*
referitoare la apariia lui Hristos. De acea
dicipolii au numit-o „spiritul profeiei".

Micarea are un caracter ,jnilenurisr\ pstrând!
doctrinele reformei: Treime, lisus Ilnstos est

Dumnezeu i om adevrat, rolul principal at ae4
iuiii Duhului Slant, singurul inlcrpret al Serip-1

lurii, insist asupra convertirii personale, accept!
Sfânta Cin ca prezena spiritual a lui IlnsiosJ
Adventitii propun o moral auster care s proJ
cure o viaa sntoas: interzic consumul de alcootS

calea, tutun, came de porc, luxul i desfrunarcaJ
Adventitii, în afar de predic, de învtur, de
vindecri, se ocup de aciuni sociale i umanitare 1

(dezintoxicarea fumaturilor). Orice cretin este un
„frate în Hristos". Adventitii nu cred in unircu-

liiscricilnr. Sediul la Washington. Statistic:!

2.350.000 membri, în 1 89 de âri.

Mitemaltim sau mUenarism = doctrin dupâ
care Hrislos va domni pe pmânt (cf. Apuc. 20) un
millenium (împrie de o mie de ani), perioad de
pace i de dreptate universal.

Premitenaritii - fundamental iti care susin c
Hristos Se va întoarce ca rege, inamte de mile-
niu, penuu a stabili aici puterea Sa.

Amilenariti - protestani care susin c îm-
pria de o mie de ani a lui Hristos nu se va în-

tâmpla în mod istoric, ei numai in inima celor care
cred în Bt

Armata salvrii

Micare religioas, mai degrab, decât Bise-
rica, ieit din melodisrnul din Anglia în 1865,
având, ca scop principal, mântuirea celor cure
sufer i se ull în mizerie, în viciu i în pcat. A
fost întemeiat de Wiltiam Booth (1842-1912) în

Anglia, in 1878.

Armata Salvrii a preluat învturile generale
ale protestantismului i ale pieiismului. Adepii,
*alutilii cred în certitudinea mântuirii dat tuturor

de Hristos $i în transformarea spiritual prin harul
lui Hristos. Iii vors fie martori fermi i curajoi ai

iubirii lui Dumnezeu fa de oameni, mai ales,

fal de cei care triesc în nevoie i în mizerie.
Pentru aceasta, ei predic i înva in orice situaie

s-ar gsi: pe strad, in magazine, în locuri publice.

Iii sunt încadrai într-o organizare ierarhica cu
grade, uniforme, drapel, fanfare, defilri ete. (4
milioane de membri).
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C. Penticostalism

Iraditie pietist de origine protestanta, care
t \a c orice cretin trebuies aib experien
> renal dup convertire, mimit bule/.ul cu
^uhul Sfan când va pruni unul sau mai multe din

turismele** cunoscute în Biserica apostolica* aa
Rim e redat in Faptele Apostolilor: profeia, sfine-

ki-i. vindecarea, vorbirea în limbi tclosolalia), in-

i pretBtta limbilor. Penticostalitii nu accept sâ

m descrii ca o secl sau ca o denominaiune* ei

Brctmd c sunt unul din curentele majore (al 3dea
pu al 4-leat ale cretinismului actual. Originea

lor îndeprtat se afl in metndismul lui John
RVevIcy. care susinea c ..mrturia interioar*

4

,

biiidurn Duhului sau sfinirea rate o experien
Distinct de cea a justificrii. Multe comuniti
ben ticostaliste (ea de pilda micarea .JlolinesVi

por prelua ideea de a doua binecuvântare, a sfin-

irii Micarea din epoca modern începe in In-

«ulele Hritaiuee, între 1925 i 1935, prin predica

evunghelitior Stephen i Geroge Jeftreys, De aici.

[B-a rspândit în Statele Unite, în America de Sud.
in Seandiuavia

PenticotHlhmul este, de fapt, o reacie contra

vechilor denominaiuni pietiste (metodism), care

Vorbesc de „a treia binecuvântare", adic darurile

spirituale, în special vindecrile, care se dau dup
botezul cu Duh $i CU foc. In Slalele Unite, cea
dintâi formulare a acestui curent se face in To-
peka Kansas, ctre începutul anului 1900. in sen-

sul c, „vorbirea în alte limbi" (necunoscute) con-
stituie o evident a hntc7ului cu Duhul SlnL
Buzele pcnticnstali*mului au fost puse de întâl-

nirile care au avut loc între 1 906 i 1909, in Azusa
Street, Los Angclcs, care a devenit rentrul celor

care tceau legtura între Bote/ i vorbireu in

umbli In America, exista mai multe denominaiuni
penticostalistc (hansmalicc): Adunarea lui Dum-
nezeu (Assembties of Ood). Biserica lui Dumne-
zeu tChurch ofGod) - cea mai larg comunitate a

negrilor americani. De aici. curentul s-a rspândit
in Scandinavia. Marea Britanic, Rusia. Indonezia,

America Latin - Brazilia. Chile. Atrica-Zair.

Doctrina penticosdilitilor este liberala i de-

pinde de ramura harismaUc sau evanghelic. Toi
au în comun ideea c botezul în Duh este a 3-a Iu-

crarc a harului (Jlolincs^ susine c este a 2-a |.

Sensul fizic iniial at botezului cu Duhul sunt „lim-

bile". Evanghelicii tmduitori au Q doctrin care

consider boala ca fiind un rezultat al pcatului
sau al lipsei de credina. Acetia practic vinde-
carea bolnavilor i exorcismul pentru cei posedai
de fore demonice. Cultul penticostal în absen)a

clerului e spontan i c ba/al pe I Corintcni cap, 12-

14, unde se vorbete de darurile spirituale, pro-

feie, cuvântul înelepciunii. Cred in puterea i în

inspiraia individual a Duhului, inspiraie care se

poate exprima „in limbi".

Hxisl dilerenlc importante intre prerile pen-
licostalîstc. Penticostalitii fundamentalei sunt

recrutai din stralurile srace ale negrilor din Sta-

tele Unite. Micarea harismuticâ ,Jcsus Move-
menf" s-a pronunat in 1960 contra rzboiului din
Vietnam. Exist i micarea „Jesus Only l

\ de
tendin unitarian care practic Botezul în nu-

mele iui lisus, Unii penticostali practic splarea
picioarelor.

Micarea penticostal - harismaUc exist i
în Biserica Romano-Calolic. Consiliul Ecumenic
al Bisericilor are legturi oficiale cu Biserici pen-
ticostale.

In f 960, s-a constituit aripa „ncopcnticntta*
lista", care acepl „vorbirea în limbi", dar care vrea

ea experiena Duhplui Sil fit expnmul în noi forme
de comunitate.

Cea dintâi Conlcrin mondial penticostal
s-a inut la Zurich, în 1 947.

D. Unitarianism

Doctrin care rosjine unicitatea lui Dumne-
zeu, respinge învtura despre treime, pune la

îndoial divinitatea lui Itsus Ilristos i a Duhului
Sfaul Monurhtanismul susinea aceeai idee.

Micarea unitarian apare la începutul secuiu-

lui XVI. Printre protagoniti, se numr Martin
Celarius, Mihail Servetus i Bcmard Ochino. Pen-
tru ere/ia sa, Servetus a fost condamnat la moarte
de Calvin, in 1553. Micarea s-a rspândii de aici

en Polonia i în Ungaria. în 1563. s-a organi/al

sub numele de „Fraii polonezi". începând cu anul

1565. unul din reprezentanii unitarianhmului
este Faustus Socinus. care i-a stabilit centrul la

Kacow. deslîin|at în 1638. în anul 1605. apare
Catehismul Racavian. fn 1654, unilarieuii au emi-
grat în Olanda, Ungaria î Anglia. In Transilvania,

Ulundrata. un exilat din Polonia câtig prietenia

lui Franris David (15HM 579), episcop reformat
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(din 1564) i predicator la curtea regelui loan

Sigismund (1540-1571). Regele accept la Dieta

din Turda < 1568) unitarianismul ea „tolerat". In

1571* unitarianismul. catolicismul i lutcranisraul

sunt declarate „religii recunoscute'
1

.

Unitarianismul din Anglia, întemeiat de John

lîiddle (1615-1662), a atras denominaiuni prez-

biteriene i baptiste, care acceptau idei ariene,

sabeliene i sociniene* A fost recunoscut în 1689

(Tolcration Aeiji legalizat în 1813, Unul din cei

mai influeni predicatori este Dr. Joseph Priesllcy

(1733-1804), care interpreteaz Scriptura in mod
raionalist, respinge doctrina Rscumprrii, a

cderii în pacul i a Trinitii.

Unitarianismul s-a rspândit in Irlanda (in

1830 mi format Renionstrant Syuod of Ulster) i
în America de Nord (unde s-a stabilit Priestley

din 17 (*4> printre oingregaionalitii englezi. Pri-

ma Biseric unilanan ia fiin Ia Boston în 1785.

sub conducerea lui James l
:icemau, episcopalian.

Facullulca de Teologie a Universitii din [lar-

varii înfiinat în 1816, devine centrul intelectual

unitarian. In 1825. ia fiin Asociaia Unitarian
American, cu sediul la Boston.

E. Secte i organizaii sectare

Toi aici, se pol meniona i sectele de nuana
protestant, care nu trebuie sa fie identificate nici

eu confesiunile protestante istorice, nici cu mi-
crile evanghelice fundamentaliste. De pild;

Martorii lui lehova
Curent marginal protestant, milenarul (cunos-

cut i sub numele de Wulch Tower - Turnul de
Veghe sau Rusclit) întemeiat in 1880, în America,

de Charles Tazc Russel (1852-1916), prezhiterian,

apoi baptist, din Pittsburg, Pennsylvania, Secta

pretinde c are o doctrina despre Dumnezeu dup
Vechiul Testament, afirmând c lotul. Biserica,

lumea, statele stau sub dominaia satanei* Înce-

pând cu anul 607. înainte de Hristos. odat cu
sfâritul regatului lui Israel, Dumnezeu nu S-a mai

manifestai. De-abiu în 1914. istoria intr într-o

nou perioad, perioada sa ultima, care se termin
cu btlia Harmaghcdonului. Adic, dup ce l-a

învins pe satan i pe demonii si. aruncai pe

pmânt, llristos va începe domnia Sa in rar. .Mar-

torii" vor li ferii pe pmânt de aceste evenimente.

Martorii (numii i rusclili) pun mare accenj

pe predic i pe propagarea doctrinei lor, prin cart

i prin vizite la domiciliu. Idealul lor este pei

Iceiunea moral prin puritatea vieii. Folosesc

noiunea de „er cretina" pentru a înlocui Amu
Domini (in anul Domnului), sistem de a dala ani|

dup naterea lut Hristos ,

Mormoni (sau „Biserica Iul lisus Hristos

sfinilor din ultimele zile")

Micare protestant marginal, întemeiatd Jc

metodistul Joseph Smiih (1 805-1844), care prej

tinde c a descoperit i a tradus o carie misterioasa

despre istoria poporului lui Dumnezeu, în Amcrif

ca, scris de Mormon, de unde i numele de mori

mont. (Mormon este ultimul rege al nefiilor, ui

grup i/ruclii cure ar Ii emigrat in America in secj

V i.d.Hr.) Smith credea ea, dup 18 secole, Bist

riea apostolic este reînnoit. Susine cu a primit

din cer preoia lui Aarun. Organizeaz un mar
cu 30.000 de adepi, de Ia Ohio la Missoun i llli-

nois, ca s se stabileasc la Salt Lakc City. unde

construiesc „Slaniul Sion
14

, respectiv Ulah, uni

din statele din America, începând eu 1896.

Dup doclrina mormonilor. Biserica c condus!

direcl de Dumne/eu, prin intermediul preedm*
telui-profet. Dumnc/eu are un corp. cele trei pm
ioane sunt persoane fizice distincte. Revelaia con*

linu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dan
dup numeroase corecturi laculc de Smith, include

i trei cri ale acestuia. Botca/â retroactiv, d<

unde interesul pentru genealogie. La slritul tim-

pului, zece seminii ale lui Israel se vor aduna ir

jurul Sionului, în America, un adevrat paradisj

peste care va domni lisus. Practic Botezul aduli

ilor i Cina, în sens simbolic.

Mormonii au preferin pentru cultura iutelec-

lual i artistic, pentru respect în relaiile diut

oameni. Practic o moral riguroas i un regin

alimentar strict tfr tulim, cafea, alcool, drogj

ceai). Au un sens misionar foarte dezvoltat, To
tinerii între 18 i 20 de ani consacr 1-2 ani penUi

evanghelizare. Întrucât percepe impozit credin-j

cioilor. Biserica mormonilor este foarte bogai
(4.475.000 de membri).

Christian Science (sau Kcligious Science)

tiin cretin sau Biserica lui llrtstos scîen-

mlogic a fost întemeiat de Mary Hakcr-l:dd)

(1 821-1910), care a primii de la un vindecau
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khsue,
P.P. Quimby. un sistem ji o doctrin mi-

ca numita Christiun Seimen* In centrul acestei

|litnlc" metafizice, st ideea ca o convingere pu-
tmie este suficienta pentru ca cineva sa se vin-

rccc de oale relele. Baker a dezvoltat aceast doc-
rin în cartea sa* tiina si Sntatea cu cheia
kripturilor- în care arat c „silina" divina st

TRATAT UJ-: IKOI.OCIE DOGMATICA i ECUMENICA

la ba/a operei de vindecare i de mântuire in

Hriatlos* Rul nu exist. Hristos nu este mântuitor.
ci un taumaturg spiritual. Spre gloria „papesei din
Boston*' s-a construit un templu, Micarea cola-

boreaz cu ali cre$tini, în lupta contra râului, suh
toate formele* Public un jurnal de mare influenta:

Christiau Science Monitor*
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K Secte- rundamentaUim, universalism

In mod curent. Sectele (cretine) se lnilca/
m cadrul misiologiei, ca tip de eontra-misiune. cu
înelegerea c ele mi s-au formal prin convertirea
celor care nu erau cretini* ei prin prozelitism în

rândul cretinilor deja hote/ai, adic prin di/Io-

cuca, sub presiune psihologic, moral sau chiar
economica, a unui grup de cretini din trupul unei
Biserici constituite anterior. Cu apariia recent a
unor secte, Methernita i Jean-Miehcl, (Templul
milar in lilveia i în Frana) care practic vio-
lenta i sechestrarea fa de adepin mergând pan
la forme aberante i agresive, ca: abuz sexual, stu-

pefiante, sinucidere i asasinat colefctîv. sectele

lunt in atenia instituiilor careprolcjea/ dreptul

p libertatea persoanei. In multe ri. datorit ma-
nipulaiitor secrete financiare* sectele cad adesea
sub incidena codului penal. In apropierea anului
Itibiliar 2000, sectele de inspiraie apocaliptic i
inilenanstâ speculeaz frica de realitatea istoric si

insecuritatea fa de viitor, creeaz o apocalips
trucat, virtual, plin de fantezii i de halucinrL

Identitatea filozofico-gnoslico-religioas a sec-
telor nu este uor de definit. Iile pol [\ descrise

din diverse unghiuri. In general, în literatura urtu-

dox t secta este prezentat ca o uparc rtcit, o
comunitate cranlâ, care reduce Adevâju) evanghe-
lic la limitele i la interesele individului, recurgând

la deviaii si la excentriciti. Secta poate fi exa-
minat i în raport cu atributele cunoscute ale

Bisericii: unitatea, sfinenia, catolicitatea i apos-
tolicitalca. Cu loale c pretinde a fi o adunare în

numele lui Hristttf i în supunere total fa de
Rl, pân la suferin i martiriu, secta st totdeau-
na la marginea Bisericii, ca o fragmentare i ne-

gare a acesteia. în total dependen psihologic de
un fondator harismatic, capabil s se substituie

puterii divine. Sectanii racoleaz adepii lor în

rândul „cretinilor Iar Biseric".

Din punct de vedere iMoric. sectele pot fi o
deviaie din micrile evanghelice protestante nu-
mite culte neoprofestante: evanghelica lisrn, penii-

costalism. puritanism, adventitii, pietism. dar din
punct de vedere al poziiilor cclcziologice i mi-
sionare, acesica nu sunt echivalente. Micarea
evanghelic fundamentalist, care are la baz dis-

continuitatea cu istoria ecumenic a Bisericii ca i
Bisericile ieite din Reforma protestant, nu tre-

buie s lle confundate cu sectele; Mrturii lui
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lehova, Scienlologia sau Biserica Unificrii -

Mnon). De ademenea, exist o deosebire între

sectele cretine i Biserica Unificrii - Momi) i
sectele si micrile religioase (New Agc, care
provine dinlr-o OCÎeWte teozofic i propag pan-

tcKmul). De aceea trebuie s se fac distincie în-

Irc: fundamcntalism - pstrarea strici i inter-

pretarea literal a Bibliei: integrism - pretenia
unei Biserici e este unica depozitar a Adevru-
lui: sectarism opoziia unei minoriti sub pre-

textul e adepii ei ar (1 cnergizai, iniiai i puri:

ecumeuism - acceptarea dialogului interconfe-

sion3l in vederea unitii vâzule a tuturor.

Llemenlele componente ale identitii sectelor

(cretine) suni fluide, incoerente, inexplicalc, ca-

muflate, lilenicnte comune suni:

Sectele împrtesc o idee principal a mi-
crilor evanghelice fundamenlalisle> aceea despre
universalismul Kvanghclici prin care îneleg ex-
pansiunea mesajului cretin în întreaga lume, cu
orice pre, Iar s in seama de Bisericile exis

lente. Aceast prioritate a evanghelizri * este îne-
leas ca prozelitism i totalitarism, adk fi recupe-

rarea disidenilor, cretini marginali/ai: naivi,

fragili, sub motivul unui confort spirilual vlativ,

renateri religioase 51 experiene terapeutice in-

tense, valori pe care nu le-ar gsi in Hiswncilc

tradiionale. Sectele ascund mantpuiaiile psihice

sub Inim de rituri religioase i neag în mod de»
ehis morala sau disciplina Fvaneheliei, banal pe

iubirea universal care mânluiele a Iui Iisus I Iris

tos, despre care dau mrturie Fericirile.

Sectele pretind fidelitate Tat de mesajul di

vin, pe care îl sacrific în favoarea adepilor. Furi

damentalismul lor este totdeauna în opoziie q
Bisericile tradiionale. Metoda sectelor const în]

mistifica coninutul religiei, a imagina rituri di

iniiere fanteziste, sincrcttste i chiar obscene, in!

sinund unificarea mistic cu Dumnezeu. Sepaj

rrea între doctrin ii etic este net.

Sectele se constituie ca asociaii izolate, para j?

an ti bisericeti* practic inioleranja fa de alte Iii

serici, mai ales, fa de cele Oficiale pe care

considera corupte, false, conformiste. Sectele dai]

O mare importan comunitii organi/alc sub au
torilatea unui despot, iar morala social pentru tog

este aproape inexistent. Pentru a marea difeicutî

fa de societate, sectele administreaz propriihj
lor reele de coli private, de spitale cu tralame

homeopatic, organe de pa/ -ji politie, bnci. Nu
iau parte la organizarea civil a societii sub pre-j

textul de a nu fi absorbilc in eullura dominanta
secular. Unele secte neag dreptul stalului d
proteja t organiza societatea.

Având idei preconcepute despre raportul dintre

Adevrul evanghelic i interesele individului, din-!

tre Biserica -instituie i Evanghelic, sectele arat O
marc rezerv i suspiciune fa de dialogul inler-

eonlesional i fa de Micarea ecumenic.
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XXVIL Locul Ortodoxiei în comunitatea ecumenic:
Una Sancta Catho/ica

(I, Bria, „Biserica Una Sattcta in lumina tra-

|ffei ortodoxe". Revista Teologici, VII (1997).

3. pp. 3-68)

1. Când opunem Biserica Ortodox sau Orto-
loxia. înelegem ur ansamblu de Biserici locale

c, din puncl de vedere dogmatic, mSrtUriSGSC

eeeai credin apostolicii, din punct de vedere

Urgie, tonte folosesc ritul bizantin celebrai în

limbn proprie poporului respectiv, iar din puncl

vedere al organizrii, suni autonome i autoce-

Uc. adic au conductori indigeni i sinod pio-

ni, tara dependen canonic de alt Biseric lo-

il. In situaia actual. Patriarhul ecumenic de
'nnstanlinopol, ea primus inter pares (primul

Hre egali ) în ierarhia ortodox, exprim unitatea

(ibericilor locale i coordonea/ relaiile inlcr-

tndoxe, în consultare ^i în consens cu primaii

icslOT Biserici. Arhiepiscopul de Constantinopol

n-are drept de jurisdicie asupra Bisericilor locale,

fiind ales de un sinod locul grec. Noul calendar

gregorian a Ihsl adoptat în 1924 de majorilateu

Bisericilor Ortodoxe, în afar de cele din Ierusalim.

Rusia, Serbia i Muntele Athos.

("ele mai vechi Biserici uu rangul de patriarhie:

Conslanlinopol (Istanbul). Alexandria (Alexan-

dria). Antiohia (Damasc). Ierusalim (Ierusalim).

Rusia (Moscova), Georgia (Tbilisi). Serbia (Bel-

gradj. România (Bucureti), Bulgaria (Sofia), cele-

lalte sunt autocefale i autonome Grecia (Atena),

Cypni (Nicosia). Polonia (Varovia), Cehia i Slo-

vacia (Praguj, Albania (Tirana), Finlanda (Kuo-
pio). Bisericile Ortodoxe dui America (New-York)

>i din Japonia (Tokio) sunt recunoscute ca auto-

cefale doar de Patriarhia Moscovei, din 1970
vezi: „Ortptkuiain lume'

4

în Vestitorul Ortodo-
vici, octombrie 1995, pp. 15-16). Li cuprinsul dias-

porei ortodoxe occidentale exist episcopii t mi-

impolii organizate, din motive politice, separat de

Bisericile autocefale respective deci considerate

piceanonicc sau schismatice. De asemenea, multe
-imuniti ortodoxe au adaptat cultul bizantin pen-

iru a corespunde unei Ortodoxii de cultur occi-

dental (Vezi: Maxime Kovalesky. Orlhodoxic

vi Occident. Surcsnes. l.es cd. de Tancrc. 1994.)

2. Bisericile Ortodoxe Orientale (sau uecal-

cedoniene) s-au organizat separat dup Sinodul

ecumenic de la Calcedon(45 1 h jiâstrnd o hris-

tologie de tendin monofizita. In urma conver-

BaîiRU recente, teologii au recunoscui c ambele
Biserici rsritene au o hristologic comun. Aces-
tea sunt: Biserica Copt (Cuiru), Sirian (Damasc).

Indian (Kouayam, Kerala, India l. Anneanâ. cu
dou catoheosate: iitchimiadzia (.armenia) i Cili-

cia (Beirut), Fliopian(Addis-Abcha).

Biserica Ortodox crede c Tradta comun a

primului mileniu, confirmat de cele apte sinoade

ecumenice (325-7871. constituie inima - i para-

digma - ecumenic a cretinismului universal

Aceast Tradijie constitutiv n-a fost distrus sau

alterat de eulluru ?i de praclicu divers in care s-a

pstrat $i interpretat de-a lungul secolelor, prin in-

termediul Bisericilor locale. Biserica Ortodox
rsritean recunoate polifonia Bisericilor locale,

autonome i autocefale, care se exprim, in mate-

rie de creduiâ i de organizare, prin sisiemul sino-

dal (conciliar). In ciuda faptului eâ a fost separat
geografic de OcctdcuL dm cauza (actorilor politici

(liniile de demarcaie impuse de Imperiile: roman,

otoman, austro-ungur, sovietic). Biserica Ortodox
din Rsrit poart memoria .comuniunii in diver-

sitate", in doctrin ?i cult, in orani/are polifonic

descentra li/a Ia m fn sistemul sinodal.

3. Puirivii unei scheme arbitrare, folosite de
teologul rus convenit la catolicism, Vladimir So-
loviev 1853-1900), spiritul Ortodoxiei ute influ-

enai de teologia iuumc. ui timp ce cutolictoinul

reproduce influena petrinâ, iar protestantismul

poart caracterul paulin. (n general ins. Orto-
doxia refuz s se cousidere ^una" din confesiu-

nile cretine i s identifice doctrina sa cu vreun

text confesional usloric. De la Ignulie al Anliohici.

ea a pstrat idccu ca sobomicitaica sau universali*

tatea Bisericii este data de caracterul ortodox al

normei de credin. Biserica este „catolic" nu-

mai dac mrturisete doctrina orludox. ade-
vrat deci conform cu regula apostolic. Orto-
doxia implic sensul teologic al catoliciliii. In

ce privete metoda teologic. Ortodoxia a stabilit

ca doctrina are numai criterii sau evidene interne,

adic experiena Bisericii, deoarece adevrul este
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însi comuniunea în Duhul Sfan. Ortodoxia
unei învturi nu poale fi determinat pe ba/u
unor criterii exterioare. Desigur, Ortodoxia arc
un coninut i acesta poate fi identificat în Stana
Scriptura, în Tradiie. în texte dogmatice, dar nu-
mai contiina Bisericii» care este organul Duhului
Sfânt, este cea care confer autoritate acestor texte.
Biserica are evidena ei interioar, de aceea expe-
riena Bisericii anticipeaz i confirm unele noi
formulri ale doctrinei.

Ortodoxia a fost întotdeauna preocupat s
menin aceast integritate intre responsabilitatea
pastoral i cea teologic, între dogmatic si spi-
ritualitate, între credin i etic. Teologii or-
todoci de influen rus i de limb slavon
prefer s traduc Ortodoxia eu pravoslavie (cult
adevrat), de unde înclinarea lor spre liturghie,
pietate i iconografie, mai puin deci spre siste-
matizarea doctrinei, care se observ în teologia
greac i român.

De asemenea. Ortodoxia n-a încercai o „ie-
rarhic a adevrurilor"', udic o separare între doc-
irine fundamentale i articole secundare, deoarece
pentru ea dogmatica formea/â, de altfel, un întreg
inseparabil de viaa liturgic i spiritual, ca i de
nrgani/area canonic i de viaa pastoral.

Ortodoxia n-a cunoscut criza cretinismului
occidental care a produs Reforma (sec. XVT.). con-
troversa despre autoritatea in Biseric, La nu i-a
pus problema „papa sau sinodul", deoarece prin-
cipiul conciliar a fost acceptat ca un principiu
eeleziolngic. Sinodul ecumenic nu este o autoritate
magistral independent. In sinod, episcopii re-
pre/iniâ in mod colegial Bisericile locale res-
pective, de aceea autoritatea Sinodului ecumenic
st i cade cu consimmântul acestor Biserici.
Din aceast cclcziologic a comuniunii Bisericilor
locale decurge i respectul fa de jurisdicia bi-
sericeasc local: nu exist episcop care s aib ju-
risdicie universal, principiul autonomiei i auto-
cefaliei fiind respectat in administrarea Bisericii
locale, fie episcopie, fie mitropolie. Cc/aro-papis-
mul, de care e acuzat ortodoxia, este, de fapt. o dc-
formaie eele/iologie tardiv, aprut in Rusia,
începând cu Petru cel Mare, pân la izbucnirea
revoluiei bolevice

( 1 72 1 -
1

9

1 7 ).

4. Spre deosebire de teologia occidental care
se limiteaz la accepia geografic a caloUeitâtii in
sensul de universalitate. Ortodoxia ar fi reinut
sensul acesteia, de plenitudine în comuniune eu
Hristos. Catolicitatea ar fi, mai degrab, o form

21S

a Btsericii-instituic, care presupune contiina
tregului, contrar separatismului individualist. Ba
vorba de o dimensiune interioar, vertical, nu3
una concret, orizontali De aceea i „creterea]
Bisericii const in desvârirea plenitudinii saS
luntrice, a sobornicitaii interne nu în extinderd
spaial, geografic i numeric, în acest sens. tco
logul George Florovslcy scrie: ..Cato/icitatea ai
este o concepie cantitativii sau geografica ta ntl
depinde în nici un fel de rspândirea universal,} 1
cretinilor Universalitatea Bisericii este o cotii
secinf sau o manifestare, dar nu cau:a suta
temelia catolicitii ei Extinderea universal sati
universalitatea Bisericii este numai im senin vzui
unul care nu este absolut necesar ... Concepud
de catolici/ale nu poate fi msurata prin extinA
derea ei universal, universalitatea nu o exprima
ui mod exact".

5. Pentarhm {gr. penta + arlte = cinci capei
tenii) este sistemul,celor cinci patriarhale locali
din Biserica veche. Ruma, Constantinopol, Ale-
xandria, Anliohia i Ierusalim. Aceast ordine a]
lost fixat în canonul 36 al Sinodului VI ecumenic
(680), care, de altfel, confirm canonul 3 al Si-
nodului II ecumenic (381) i canonul JS al Sino-
dului al IV-lea ecumenic (451): ..Reitmuind râu-,
dineli/e date de ctre cei o sul cincizeci deprini
care s-au adunat in de-Diimnezeit-pzita cetate
imperial (Constaninopoif i de ctre cei sase
sute treizeci, a acelora care s-au întâlnit la Cai-
cedon. noiproclamm c tronul de Constantino-
pol se bucur de privilegii egale cu tronul Romei
celei vechi, iar in chestiunile bisericeti, s fie
cinstit in mod egal eu acesta, fiind al doilea dup
acesta din urma. dup care vine imediat tronul
marii ceti a Alexandriei, apoi acela al Antio-
liiei. iar dup acesta, scaunul cetii lerusalinm
Iui ". bpiscnpnl de Roma se ail în aceast poziie
de cap de serie, nu în virtutea vreunei succesiuni
petrinc (succesoral Apostolului Petro) care l-ar
separa de ceilali episcop! (toi in succesiunea
Apostolilor), ci ca primus inter paris. De alllcl.
fiecare primat (ca pulriarh al Bisericii locale) a
avut o jurisdicie limitat i o responsabilitate lo-
cal i n-a îndeplinii funcii cu caracter ecumenic
in mod ordinar, ci numai in cazuri extraordinare
(sinoadc ecumenicei, i alunei, ca membru ni co-
legiului episcopal universal.

6. In decursul istorici, unitatea i integritatea
Bisericii apostolice, rspândit de la Ierusalim ta
toat lumea, mai ales. dup ce cretinismul a fosl



tunoscul ca religie permis in Imperiul roman
intr-un edict al împratului Constantin cel

re. din anul 313), au fost destabilizate din cauze

jltipk: dispute teologice între coli i teologi,

nlrovcrsc înIn: centrele bisericeti regionale, di»

rgenie culturale i sociale, presiunea factorilor

HiltcL Cea mai importanta ruptur în corpul crq*-

i;il:i|ii s-a produs în secolele XI-X1II. prin sepa-

ea (schisma) i întreruperea comuniunii euha-

itice dintre partea apuscan(cu centrul la Roma)
p.iUca rsritean (cu centrul la Constantinopol)

[Bisericii ecumenice. La originea schismei se afl

Ou concepii ireconciliabile despre autoritatea

Biserica.

A. Ortodoxia i Catolicismul Intin

7. Ruptura de comuniune între Occident i
rient are istoria ei. Pe scurt:

• 33 - 3 13 constituie perioada Bisericii primare

In care se formea/â doctrina ortodox, prin inter*

mediul teologiei, al culturii i al spiritualitii râ-

târitene;

•313- Edictul din Milan. care accepta ca licit

Cretinismul în Imperiul roman;

• 325-787 prezint perioada sinoadelor ecu-

menice, care au formulat, prinlr-un mugisteriu

ConcUior, doetrme triniiare i Itristologice:

• Sinodul al IMea de Ia Niceex în 787, este ul-

timul înainte de «parafe;
• în K00, se constituie Imperiul cretin din Oc-

cident, feudal de împratul Carol cel Marc, care

devine protectorul Romei;
• în 863, Romn nu recunoate validilalca ale-

gerii Iui Folie, ca patriarh de Conslunlinopol;

• In 867, Constiinlinopolul îl excomunic pe
:; j. schisma dintre papa Nicolae 1 i patriarhul

hoie:
• în 1052. patriarhul de ConstanlinopoL Mihail

terularie, se ridic împotriva cretinilor de ril la*

un, stabilii in Conslanlinopol;

• în 1054, Roma ii excomunic;
• In 1204, a patra cruciada intr în Constan-

linnpol i devastea/â bisericile ortodoxe. Roma
numctc aici o ierarhie hun paralel:

• In 1229, Inchiziia, tribunalul ecleziastic, îm-

potriva ereziilor i a ereticilor.
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• In 1517, Martin Luther scrie i public cele

„95 de teze1
*] in oare denun vânzarea indul-

genelor penuu a obine iertarea pcatelor;

• In 1521, Lut hei este excomunicat, dar c spri-

jinit de principii germani care voiau s conlile

averile Bisericii. Astfel, ia natere Reforma.
8. Schisma are istoria i motivele ci:

• înc din secolul V, se produce acel cslran-

gement progresiv (Yves Cungar) intre Orient >i

Occident, dar $i între Bisericile din interiorul im-

periului de Rsrit.
• Din veacul VIII, Orientul c confruntai cu

expansiunea islamului i cu inva/iile arabilor.

• Participarea Occidentului la sinoadele ecu-

menice, toate inute în Orient in limba ii in me-
diul grecesc, este paleativ! Actele Sinodului de la

Niceea (787), privind doclrina icoanelor repre/en-

tându-L pe Ilrislos i pe sfinit suni traduse în la-

tin cu erori gfave, usllel c orientalii apar ca ido-

latri. Orientul $i Occidentul nu folosesc Qcecai

limb, chiar pentru textele biblice
• Confrunlarea dintre vechiul imperiu romano*

hi/amin i noul imperiu rom ano-germanic se rs-
frânge asupra Bisericilor. Autoritatea Romei, sus-

inuta de Carol cel Mare, încoronai în 800 de papa

Leon al ITT-lcp. ia proporii.

Cri/a sistemului eonciliar în discuiile despre

unire de la lenaia-lloienla 1 1439).

Raiunile schismei dintre Roma i Constan-

Linopol suni:

a) Voina Romei (sub tutela lui Carol cel Mare.

care fusese încoronat de pap ca împrat în Occi-

dent) de a transforma primatul ei regional într-o

putea* juridic asupra Bisericii întregi. In 1870;

Roma a artal c vrea s supun ji s conduc
Biserica in totalitatea ei.

b) Doctrina despre Treime, adic* problema

purcedem Duhului Sfani, deoarece catolicii adau-

g la Cre/ul din 3K1 lormula:
m ,Qui ex Patrc Fii-

oquc pracedlC\ împotriva acestei poziii, patri-

arhul Fotte va spune: „Duhul purcede din Tuto!

singur".

c) Dup ruptura de comuniune dintre cpi^iupul

Romei si patriarhul Conslantinopolului, în 1034,

dup eecul conciliilor de unire dintre Occident si

Orient, din secolele XIII i XV t cretinismul occi

tlcnlal a formulai un sistem de dogme compact cu

ajutorul teologiei scolasuce, Couciliul din Trident

(1545-1563) face puma expunere a acestui sis-

tem, contra Reformei protestante. Intre timp. în

ciumele dezvoltrii dogmaticei catolicismul a

?v>
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formulai noi dogme de credin, pe care Biserica
Ortodox, In virlulea principiului conciiiarillii.
nu Ie-a acceptat.

Aa se face c, înc din sec. IX. au circulai in

Rsri! late cu „inovaiile latine" sau „dogmele
papale". In Encictiea «a clrc patriarhii orientali

(867), Ftltio menioneaz, printre altele. „Fili-
oquc". folosirea a/imei la Euharistie i celibatul
preoilor. La cererea lui Folie, episcopul Leon de
Ohrida prepar o scrisoare clrc episcupul loan
de Traui în care enumera obiceiurile introduse de
larjm, care contravin Iradiici apostolice: folosirea
azimei ca materie pentru Fuharistie, mâncarea de
came î suprimarea lui „aliluia" in Postul mare.
poslul de sâmbt Dup aclul de excomunicare
din 1054, palriarliul Mfliail Ccrularic. într-o scri-
soare clrc patriarhul Petru de Antiohia, men-
ioneaz, ca erori latine: adaosul „Filioquc", celi-
batul, absena venerrii sfinilor i se întreab de
ce numele papei mai este pslral în dipiice. In
rspunsul su. patriarhul anliohian tace o diicicn-

â între învturile eseniale, unanime i obliga-
torii i tradiiile diverse. locale (azima), ceea ce
înseamn c el accept o uniiale în diversitate.

Dup secolul IX. listele bi/autine de Inovaii
laiinc cuprind, prinirc altele: Boie/ul prin siropirc,
materia euharislic. „Filioquc", primatul papei.
Dou acuzaii principale se aduc: introducerea de
inovaii doctrinare i liturgice: exercitarea prima-
tului episcopului de Roma, într-un scas ccnuuh/aL
ceea ce denot o concepie anticouciliar. neui
noscuiâ în Biseric. Primatul roman este. desigur,
recunoscui, dar numai în sensul c episcopul de
Roma esle primul din cei cinci patriarhi egali,

„primus inler pares" dreptul divin de a interveni
în viaa inieruâ a Bisericilor locale fund respins,
cu loaie c, în anumite cazuri, pauiarhul, ca si

îrnparalul, fac apel la pap. Accsie dilerenc doc-
trinare vor fi aminlite de ortodoci, atât cu ocazia
sinoadelor unioniste (sub presiunea împrailor
bizantini, ortodocii greci accept s discute doc-
trina Filioquc, la Lyon. în 1274, i sa subscrie la

formula „cx Patrc per Filium", propus, apoi, de
conciliul de la Florena - 1438-1439). cât i cu
prilejul încercrilor de unire cu Roma (Rrest.
1 596). In Enciclica patriarhilor orientali din 1 848.
ele suni nu numai enuracralc pe larg. dar i res-
pinse categoric.

Yves MJ. Congar enumera cinci diferente. în
materie de doctrin. între ortodoci i catolici, dar

24il

consider c nici una din ele nu are un sens radi
cal. Acestea suni: I). ..lilioque"; 2). primatul cp
copului de Roma asupra Bisericii universale i id
failibililatca papal; 3). doctrina sacramental.T
special, caracterul indelebil al Hirotoniei i Mirul
gerii, natura Fainei Cununiei i consacrarea cd
harislic prin epiclez: 4). /nusIirca-trâ-pnhanT
a Fecioarei Mria (între timp, in 1950, csle adu
gata u nou dogma despre înlarea la cer cu trupl
a Maicii Domnului; 5). învtura despre purgatal
riu i judecata particular. Congar este convins ei
aceste opoziii pol li reduse, in mod serios, pnâ M
limita unei diversiti legilime. dar recunoate c
„în starea actual, primatul i infailibilitatea papfl
suni plinele de opoziie ireductibile"

9. Una din concluziile Conciliului Vatican
(1962-1965) este aceea c cele dou Biserici
Apusean i Rsritean, au în comun doctrine d
credin, instituii sacre i tradiii canonice esen
iale, care faeililea/ dialogul icologic în vedere
unitii în comuniune. Lxtstâ, lonii. divereent
majore, vechi i nni. care fac imposibil imedia'
comuniune reciproc i celebrarea la Lilurglua cu-
Iiarisucâ. Conciliul n-a tcui nici o concesie în c
privete concepia latin despre modelul de unrlata|

a Bisericii universale, adic, ..întoarcerea Ut adel
vârâta Biseric fi la comuniunea cu scaunul Sf'n\
titiui Petru

'

'. Pentru ortodoci, „ întoarcerea la co-
muniunea deplin înseamn unioiism ".

Atitudinea doctrinar fa de Ortodoxie (asa
cum se prezint în scrisorile apostolice Orientale
Lumen (Lumina Oriental) din 2 mai 1995 i Ut
Unum SiiiUCa lop s fie una) din 25 mai 191 5. se
poate rezuma astfel:

a) Papa vorbete de „Bisericile tlin Orient'
. cu

înelegerea c acestea au pslrat dup schism!
(1054) „legturi obicei ive de comuniune care le
prinde de Biserica catolic", dar care. acum. >e
gsesc înlr-o comuniune deficitara, creia îi lipse-
te ceva esenial. în general, papa calific Bisericile
dup ..gradul de comuniune cu episcopul de Ru

'

'im". In funcie de acesi criteriu, este determinat
nu numai gradul de eclezialiialc, ci i numrul
mijloacelor de mântuire de care dispun Bisericile

'

i comunitile separate. Elementele Bisericii, ui
loaiâ plenitudinea lor, k afl în Biserica roman.
de aceea apartenena la Biseric a crclinilor nc-
catolici este defectuoas. Iar dependena de Ro-
ma, orice Biserica, inclusiv cea Ortodox, este im-
perfect.



De illfel. teologia roman, în ierarhia doc-

riiKiui. face distincie între: Ordinatin divina,

tare se referi la doctrina despre pap. ea succesor

li lui Fetru sau primatul petrin; divina instituia.

ire sl la baza doctrinei despre episcopL ca suece-

m ai Apostolilor; A Christo Domino iiutituta et

c « lesta concredita, care se refer la Taine.

TotBSÎ, „CU Bisericile Ortodoxe, aceasta co-

iuniune este atât de profund, incit ti lipsete

i. trie puin ca ea s ating plenitudinea care sa

maturizeze celebrarea comun a Euharistiei Dom-

huilui" (Catehism catolic. nr.XJS. p. 1 84 J. Or, pen-

fini ortodoci, apartenena la Biseric este consfin-

it de Tainele de iniiere, în special, de Euharistie,

haina Incorporrii depline în Trupul lui Hristos.

Semnul vzul al acestei apartenene este comu-

niunea cu episcopul lîisericii locale, hirotonit în

succesiune apostolic. în calitatea lui de garant al

Euharistiei, adic al tainei Noului Testament-

b) Papa afirm câ „structurile de unitate care

.
j
;au înainta de desprire sunt un patrimoniu

I
experien care orienteaz calea noastr ctre

. ttmuniunea deplin" [Ut imam sini. cap.47). Prin

• uuctur de unitate", papa nu înelege instituia

Sinodului ecumenic, care u asigurai unitatea v-

zut a Bisericii universale, locul Bwcricii Rome?

fimd la linie cu celelalte centre patriarhale (pen-

lamia). având doar o „întâietate de onoare", din

cauza capitalei imperiului. Papa reafirmi c pri-

matul episcopului de Roma este o condiie sine

qun nan a unitii cretinilor: „Este necesar ca

deplina comuniune. <i crei manifestare sacramen-

tal suprema este Euharistia, s se exprime vizibil.

t'titr un minister in care toi episcopii se recunosc

unii in Hristos si în care toi credincioii afl

, .mfirmareu credinei lor. Prima parte din Actele

vitalilor U prezint pe Petra, ca pe acela care

vorbete in numele grupului apostolic si care

yerveta unitatea comunitii - respectând, in totul.

autoritatea Im lacov. eful Bisericii din Ierusalim

Acest ml al lui Petru rmâne necesar in Biserica.

pentru CO, & un singur Cap Care este ftnu Hrts-

r»«. ea s.fie in mod vzut, in lume. comuniunea

tuturor discipolilor si " (Ut unum unt. cap.97).

c) Papa enumera, apoi, temele ce trebuie s
fie studiate pentru a ajunge la un adevrat con-

stiisus de credin:

l). Relaiile dintre Sfânta Scriptur, auton-

latea suprem în materie de credin si Sfânta

TRATAT DE TEOLOGIE DOGMATIC* l ECUMENICA

Tradiie, interpretare indispensabil a Cuvântului

lui Dumnezeu;
2/ Euharistia. TainaTrupuluî i a Sângelui lui

I IrisWB, ofrand de laud adus Tatlui, pomenirea

.lcrtfet i prezena real a lui llrislos, revrsarea

slînUtoarc a Duhului Stnt;

3). Hirotonia, ca sacrament, in cele trei slujiri:

episcopat, pre/biterat si diaconat;

4). Magistertul Bisericii, încredinat Papei i

episcopttor în comuniune cu el, îneles ca respon-

sabilitate i autoritate în numele lui Hristos. pentru

învarea i pstrarea credinei;

51. Fecioara Mria. Maica lui Dumnezeu i

icoana Bisericii, Maica spiritual care mijlocete

pentru discipolii lui Hristos i pentru toat ome-

nirea (Ut unum suit. 49).

d) ( Ibstacolclc care se ridic a/i împotriva con-

celebrrii liturgice i a comuniunii euharisiicc.

„Desigur, din cauza divergenelor in credin, nu

este înc posibils se concelebreze aceeai f-iwr

gbie euharisticu. Noi. de asemenea, avem dorina

fierbinte de a celebra împreun unica Euharistie^ a

Domnului si o invocare comun. împreun, ne in

Miircem ctre Tatl si ofacem mereu eai o fai-

m» Câteodat, posibilitatea de a realiza aceast

comuniune «real, dar plenar- parc destul de

aproape Cmc urfi putui mcars i-o închipuie

CU un secol in urm-'" { Ut unum sint. 45).

10. Având în vedere aceste divergene dog-

matice i teze conirovcrs-ale, care este situaia co-

muniunii euharistie* între cele dou Biserici?

Partea romano-calolic a tcut cunoscut poziia

ci. in mod explicit, dup care Bisericile Ortodoxe,

dei separate de Scaunul lui Petru, rmân unite cu

Biserica catolic prin succesiunea apostolic i
prin Euharistie valid, deci pot 11 numite „Biserici

particulare
" Dar comuniunea eu Biserica univer-

sal, exprimat prin dependena de episcopul de

Roma, CB element constitutiv, lipsete acestor Bi-

serici particulare, respectiv. Bisericilor Ortodoxe.

Din cauza aceasta. Bisericile Ortodoxe sunt „ra-

nie", adic imperfecte i incomplete, în condiia

lor de neapaiicne canonic la episcopul de Roma

(Catehism catolic, nr.1399).

I.a rândul- ei. Biserica Ortodox nu practica

acum comuniunea euharistiei cu Biserica romano-

calolic. dei recunoate validitatea multor doc-

trine, instituii i tradiii in Catolicismul latin (ves-

tigîa eeelesiael. Ortodocii nu sunt interesai într-o

forma de unitate care s-ar fuce prin dispariia Bi-
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sericii Iacale (conduse de episcopi egali, ca simbol
al Bisericii universale), adic prin centralizarea
Himericilor locale sub autoritatea episcopului de
Roma. F.i suni interesai în unitatea în comuni-
une (singular in plural), prin recunoaterea reci-
proc 51 tratament egal at Bisericilor locale, unite

prin acea credina apostolic si via sacramenj
tal, care fiu ca Biserica locala s fie Biseric uni-j

versal - Una Sancta. care se manifest si se exj
prim prin Sinodul ecumenic, formai din primai
Bisericilor locale. & doresc unirea cu Roma. dan
fârâ uniatism (unia). Kste pusibil?
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B. Ortodoxia >i protestantismul european

11. Protestantismul este o categorie confesio-
nal multipl, deoarece numeroase confesiuni, cu-
rente, micri, organi/an au derivat din Reforma
protestant. Cea mai compact comuniune confe-
sional este cea luteran. Toate mrturisirile de
credin si catehismele incorporate in Canea de Con-
cordie (publicat in 1580. Ia 50 de ani dup Con-
fesiunea de la Augshurg, 1530). cu excepia For-
mulei de Conconli? (1577). sunt scrise de \ uther
(t l546)ideIiIipMelanchion, între 1529 i 1537.

12. Principiile fundamentale (unele de nuan-
a anticatoîic) ale protestantismului sunt:

a) Dumnezeu singur. -Credinciosul se gsete
fa în fa cu Dumnezeu, Dumnezeu Se adreseaz
omului direct, nu prin intermediul unei doctrine în-
vate de Biseric. Biserica nu e mijlocitoarea în-
tre Dumnezeu >i om sau canalul prin care Dum-
nezeu Se face cunoscut i administreaz graia Sa.
Omul dispune de o libertate suverana de a inter-
preta cuvântul lut Dumnezeu, adic, examenul
liber, de unde. un aspect individualist al credinei.
Credinciosul trebuie s dea socoteal, in mod per-
sonal, de credina sa.

b) Scriptura sinuur. - Dumnezeu, prin
Duhul Sau, ii vorbete direct omului prin Biblie.
Scriptura e singura referina. Sarcina esenial a
Bisericii este de a facilita lectura Bibliei i trirea
mesajului biblic. Predicarea Bibliei este o condiie

1
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pentru Biseric. Biserica nu poale funciona 1.1

cuvânt i predic, citit i predicat,
c) Sula «raia. - Dumnezeu II mântuiete pi

om din dragoste, prin graie, tar s in cont de
laptele Iui. Calvin a predicat doctrina predesti-
naiei: Dumnezeu singur mânniicsle. Omul nu se
mâmuic prin .. mritele" lui. Tot ceea ce face este
inspirai de harul lui Dumnezeu. Biserica vzui
este in serviciul lui Ilristos. singurul mijlocita*
deci ca n-are un rol activ, ca subiect de mântuire.
Prol. A. Birmcle accept ideea de instruraentalitale
soterinlogic pasiv.

d) Biserica invizibil, conummio sancronmi. e
cunoscuta numai de Dumnezeu.

13. Aceste principii suni traduse in doctrine i
teze teologice:

• Teza principal: justificarea numai prin
credin. Natura Rscumprrii const în justi-
ficarea oamenilor prin credina in iisus Ilristos.
Graie acestei justificri graiuite, dei oamenii
erau înainte pctoi, acum sunt socotii „drepi"
în faa lui Dumnezeu, fr nici o iniiativ din
partea lor;

• Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, are au-
toritate suprem si se iuterpreleazâ prin sine însi

• Respingerea tradiiilor i a credinelur nebi-
hlkc:

• Biserica csie o comunitate de credincioi care
posed „preoia universal". Se respinge, astfel.
teza catolic despre preoie-insltlu|ie Ierarhic,
menit s administreze mântuirea prin Taine:
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• Regenerarea copiilor prin Botez;
• Prezena real a Trupului lui Hristos, ,jn. cu

uuh" pâinea cuharistic Umpanatio):
• Doctrina „celor dou împrii* \

I • Ubicuitatea Trupului glorificat al lui llristos:

• Incapaeiluiea spiritual a celui c/ut în pcaL
«j tlupâ Botez;

• Culiul i predica s se celebreze în limba

bporului;

• Doctrina este obligatorie, ceremoniile suni

pdiaphora ** - indiferente;

• Accentul particular pe ..teologia enteii":

• Dezvoltarea educaiei cretine, prin studii

biblice i teologice;

• Cele trei crezuri ecumenice i confesiunile

kteranc (Confesiunea de la Augsburg i Catehis-

mul mic al lui Luihcr) reprezint o interpretare

«
i
ireel a cuvântului lui Dumnezeu.
14, O alt ramura confesional a protestau*

lismului cslc calvinismul Doctrina lui Jean Cal-

\ in s-a format în jurul unui principiu teologic cen-

tral: suveranitatea lui Dumnezeu in acordarea

harului, de unde. teza despre alegerea *uu predes-

tinarea in sens restrâns. Un Sinod din Dori ( 161 Si

rezum calvinismul astfel:

• suveranitatea lui Dumnezeu, adic alegerea

necondiionata a celor alei sau prcdestinaiia ab-

solut, prin graia electiv suveran divin;

* rscumprare;! limitat la cei alei;

• harul este irc/istibit în chemarea efectiv;

• perseverena în har a sfinilor;

* cderea total i culpabilitatea omului.

Calvin respinge multe idei ale lut Luther. Des-

pre Cin (Euharistie), Calvin înva ca Trupul lui

Hrislos „este in ceruri nu alcT\ adic, cslc vorba

de prezenfa Duhului in inima credinciosului, nu de

prezenta lui llristos cu Trupul în clementele eu-

harisiice. Biserica veche cunoate patru oficii: /wt-

tor. doctor, diacon i prezhiter sau btrân, llristos

înviat este capul Bisericii, pe care o cluzete
prin cuvânt >i prin Duh. Biserica cslc condus de

lt prezhiteri
l

\ care nu sunt investii cu puterea au-

toritii, Cultul const în predicarea i în ascultarea

cuvântului lui Dumnezeu
15. Biserica Ortodox se afl azi în dialog teo-

logic cu mutic confesiuni protestante: cu Biserica

Anglican, cu cea Luteran, cu cea Reformat.
Subiectele de dialog variaz, dar principiul de lu-

cru este comun: t
Jn întâlnirea ortodocilor cu

protestanii, ci trehutes rtdice problema ut cefei

unitateai identitatea ontologic a Bisericii poate

fi exprimatjar un criteriu permanent jv vzut in *

mijlocul diversitilor infinite i chiar a/ contra- "

dicfiilort fii credina i in structura Bisericii,

create de schimbarea istoric" (Orthudox Con-
Jrihutmns Io Nairobi, p.12);
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XXVIII. Micarea ecumenic

1. Micarea ecumenic (gr. oikoumene im-

periul roman (Le. 2, 1 ), pmântul întreg ( Ml. 24.

14; F,A. 1 1, 28), pmântul locuit, lumea) pro-

moveaz refacerea unitii vzute a Bisericilor di-

vizate de-a lungul istorici (din cauza factorilor

teologici i neteologici), pe calea acordurilor i
J.iulogului teologic, a mrturiei comune* a coope-

rrii i asistenei reciproce micrhiscriceii. în-

ceputurile Micrii ecumenice se afla in încer-

crile confesiunilor ieite din Reforma secolului

XVI de a relua dialogul cu Bisericile istorice,

tradiionale (Conciliile de , tunire
u
dintre Ortodoxie

i Catolicism, in secolele XIII i XV, nu pot intra

în aceast categorie, deoarece „uniatismul" n-a

fost niciodat acceptat ca metod de unire)- De
pilda: proiectele Iui Mclunchlon de a inlra în con-
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bici cu patriarhul ecumenic loasafal ll-lea (1555-
1565), precum i schimbul de scrisuri între teologii
luterani din Tubingen i patriarhul Icremia ui H-lea

73-1581 ); dialogul cu Biserica Anglican („High
Chinch") iniiat de patriarhul ecumenic Chirii Lu-
caris (f I63S| i continuat de patriarhul Mitrofan
Cntopulos (t 1639) al Alexandriei. în 1877, se
creeaz Ia Conslanlinopol o comisie mixt an-
glicano-orlodox. In 1925, Patriarhia Român
deschide dialogul bilateral cu Biserica Angliei.
Rezultatul acestor tratative a fost recunoaterea
validitii hirotoniilor anglicane de ctre Cniutan-
linopol (1922). Ierusalim i Cipru (1923). Alexan-
dria (1930) ^i România (1936)); conversaiile cu
vechi-catoiicii de la Bonn (1 874- 1 875). la care au
participai i anglicani; schimbul de scrisori între
teologii ortodoci de la Pelcrsburg i comisiile
vcchi-calolice de la Rottcrdum (1893-1913); con-
ferina teologic mixt, din 1931.

2. Sub forma ei actual. Micarea ecumenic
îi are originea în „Conferina mondial a misiu-
nilor" (Edinburg, 1910). care fasesc precedat de
crearea unor organisme cu caracter interconfe-
sional: in 1 864. „Aliana evanghelic" i in 1 895.
-.Federaia universal .1 asociaiilor cretine de stu-
den!C. In 1914. ia fiin .Aliana mondial pentru
promovarea prieteniei iutcma|ionale prin Biserici"
In aceast perioad, din partea ortodox sunt de
menionat dou documente cu caracter ecumenic.
în 1920. „Enciclica" Patriarhiei ecumenice, sem-
nat de mitropolitul Doroihcos de Brussa {/ocupi
lenens). în care se propune formarea unei . liiri"
(kymoiti,,) a Bisericilor în 1924, scrisoarea pa-
triarhului luachim al IIMea. care se refer la re-
laiile intereunfesionalc ale Bisericilor Ortodoxe
In primele decenii ale secolului nostru, deja se pol
distinge trei mari micri cretine cu caracter ecu-
menic: „Via i Aciune" sau cretinismul piactic.
care urmrete cooperarea interbiseriecasc in
vederea promovrii pcii i slujim umanilii, Lm-
uaiorul ei a fost Natlian Soderblom fi 866- 1 93 1 >

arhiepiscopul Bisericii Suediei; „Credin i Or-
ganizare'- sau cretinismul teologic, care urm-
rete gsirea unei baze teologice comune. Fonda-
torul ei a fost episcopul anglican american Chailes
Henry Brcnt (1862-1929); „Consiliul internaional
al misiunilor', creat in 192 1 . care are în vedere co-
ordonarea societilur misionare (înfiinate, deja,
in secolul VIII) i unilalea mrturiei cretine în
Societate. Consiliul ecumenic al Bi>iricilor a

ieit din „fuziunea"' acestor trei mari mic
Deoarece Consiliul ecumenic arc un rol particul
in Micarea ecumenic actual, nu numai prfa
dimesiunea lui universal - (reunete in prezer]
340 de Biserici-membre, de loale tradiiile con
fesionale. cu excepia Bisericii romano-catolice
dar i prin caracterul su eclczial. limd creai pnrJ
decizia Bisericilor membre, vom limita acest ca
pitol la isloria i la programul Consiliului ec
menic

3. Formarea Consiliului ecumenie este deci:
in 1937 de clrc cele dou rumuri: „Cretinism*
practic'-, care organizeaz conferinele de la Stock
holm (1925) i Oxford 11937) i „Credin i Or-
ganizare'*, care se reunise Ia Lausanne (1927) ji
l-.dinburg (1937). Un corniei provizoriu reunit la
Ulrecht in 1938 iniiaz procesul „de formare" a
Consiliului ecumenic, care dureaz, din cauza
rzboiului, pân în 194K (22 aug. - 4 sept.), când
are loc la Amsterdam eea dintâi adunare gene-
ral a Consiliului ecumenic al Bisericilor, in aso-
ciaie cu „Consiliul internaional al misiunilor'.
1 46 de Biserici, dintre care mimai paUn ortodoxe;
Patriarhia de Constanlinopol, Biserica Ciprului.
Biserica Greciei i Episcopia Misionar Ortodox
Roman din America, au adoptat la Amsterdam, in
1 948, „baza", care are un caracter pronunat hris-
lologic. In 1948, la Amsterdam, se realiza astfel
proiectul marilor pionieri ai micrii ecumenice-
John R. Mort (1865-1955). Joscph il.Oldham
(1874-1969). William Temple ( 18SI-I944), Kari
Barth, Ueorge Bell. pastorul olandez Willem
Adolt Visscr't Hoofl, care este ales cel dintâi sec-
retar general al Consiliului Rcumcnic O serie de
man personaliti bisericeti i teologi ortodoci au
adus o contribuie important la înfiinarea acesnti
organism cretin internaional: Germanos de Tiaii-
ra. hvloglue, Nicolaos de Nubia. Irineu de No-
Visad, Nectane al Bucovinei, tefan al Sofiei.
Dionisie al Poloniei. Demctrios Balanos. Pana-
ghiolis Bralsioiis. Mihail Konstautinidis. llrisos-
tomos Papadopulos. Hamilcar Alivisatos. Georees
•lorovsky. tefan Zankow. luliu Scriban, Teofil
loncscu. Vasilc Ispir, Serghic Bulaakov, Leo Zan-
der i alii.

A doua adunare general a Consiliului ecu-
menic se line la livanston între 15-31 august.
1954. lutre timp. in I95U se adopt „Declaraia"
de la Toromo, cu privire la nanira cclcziolouic a
Consiliului.
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|
A (reia adunare generala, care se ine la New

rlhi 1 19 nov. -5 dec. 1961 ), este marcat de cale*

evenimente importante: a) admiterea unui mare
pniili' de Biserici Ortodoxe din: Alexandria, Eeru-

Ihiu, Rusia, România» Bulgaria i Polonia; h)

vmsiliul internaional al misiunilor fuzioneaz cu

nsiltul ecumenic; c) adoptarea unei baze târ-

Jle, cu caracter trinitar: Consiliul ecumenic al

Aivricilor este o asociaie de BJMrriei carc-I- mr-
i * se pe Domnul lisus Hrislos ea Domn .ji Mân-

i potrivit Scripturilor i caut s împlineasc

ipreunâ chemarea lor comuna pentru slava hn

umne/cu eel Unul: Tat!. Rol i Duhul Sfani
A patra adunare generata s-u inut Iu Up-
i Suedia (4-30 iufic 1968X cu tema: „tat. Eu

wftf lucrurile not"\ a eineea a avut loc ta

trobi, Kenya (23 noiembrie - 10 decembrie

P>75 l cu tema: H lisus ffrisfoi libereaz fi unete
Ir

:

iasca s-a inut la Vancnuver, Canada (24 iulie *

)li august 1983) cu ierna: „lisits Hristos, Viaa
»i/"; a aptea a avut loc la Canberra. Australia

£0 februarie 1991) cu tema „Vino Dultufe

inie. înnoiete toata crea(ta\ A opta adunare s-

inui lallarare (Zimbabwe)de la 27 august la 7

rtembrie 1998, cu tema: .Jtnoorcei-Kâ fa Dum-
\ezcu. liucuras-vâ tn sperana" Adunarea din

1998 a avui un caracter jubiliar, deoarece enin-

ide cil aniversarea a 50 de ani de la înfiinarea

KVnsiUuhii. Adunarea a acceptai o Declaraie de
itrictitître general a Consiliului pentru viilor $î a

hotra! crearea unei comisii speciale mixlc de dia-

log urtodox-protestant.

4, In ultimul deceniu, Consiliul ecumenic a

organizat o serie de conferine i de întâlniri mon-
diale. L>e pild; Conferina „Credina, tiin i
vtttor", Massachusetts lastituic of Technology,
i ambridge, SUA, 12-24 iulie 1979; Conferina
misionar „S vin împria Ta'\ Melbourne.

Australia (12-25 mai 1980); Consultaia: „Par-

Udporea Ortodox la Consiliul eettmensc ". Sofia,

Bulgari*, 1981, 23-31 mai; Conferina „Diakama
2Q0Q Chemai sajie semeni". Lamaca. Cipru, m>-

letobrie 1986; Conferina „Koinnnia. A împrti
viaa intr-o comunitate mondial^ Kl Kscorial,

Spania, octombrie 1987; Conferina misionar:

S lie wia Ta: Misiunea pe calea Im Hristos\

San Antonio, Texas, mai 19X9; ..Credin i Con
sttHtie'\ Santiago de Compostcla, august 1 994.

Secretarii generali ai Consiliului: W.A. Vis-

ser'l Htwfl (I94H-1966). Eugene Carson Blakc

(1966-1972». Philip Pnucr (1972-1984), Kmilîc»

Castro (1985-1993), Din 1993, secretarul general al

Consiliului este pastorul luteran Dr, Konrad Raiser,

Patriarhul ecumenic de Constantinopol, Di-

milrios L publica o declaraie cu ucaziu aniver-

sârii a 25 de ani de Ia înfiinarea Consiliului, in

1973. A treia. Conferin panortodox preconci-

liar (Cbambesy. Elveia. 28 octombrie - 6 noiem-

brie 19X6) a adoptat o decizie cu privire la „Bise-

rica Ortodox i Micarea ecumenica" [Eptikepsis*

nr. 369, 15J2.19S6J, decizie care n-are putere

canonic, decât daca va li aprobat de Sfanul i
Marele Sinod Ortodox.

5* Date principale pe calea ccumenismului.

Rezumat:

1910 * Conferina mondial a misiunilor din

lidinburg. care a avut ca deviz: „Evanghelizarea

tunni in aceast generaie (John R. MottJ.

192(1 - Enciclica Patriarhiei ecumenice de Con-
slantinopol propune înliinurcu unei iederaii (gr.

Kainonia =-fetla\vskip\ care s faciliteze reunirea

Bisericilor separate, prin dialog teologic, misiune

comun, asisten reciproc. Kainonia are ea mo-
del Liga naiunilor.

1925 * Conferina de Iu Slockholm a micrii
Cretinismului practic (Ldc and Work}, sub devi-

za „doctrina desparte, dar slujirea diaconia

unete" i Conferina de la Lausannc a micrii
„Credin i Constituie*' ilaith and OrderJ 1927,

Prin fu/iunca acestor conferine» se va forma Con-
siliul Ecumenic al Biserîcflor, iu 1948.

1948 înfiinarea Consiliul ecumenic al Bi-

sericilor (CEH), cu sediul la Geneva, organizat cu

o .Asociaie freasc tfeflowship) de Biserici

care-L acceptpe Domnul nostru ftsus Hrtstos ca

Dumnezeui Mântuitor". Cel dintâi secretar a fost

William Visser't Ilooft
{
1948-1966).

1950 - Declaraia de la Toronlo despre Biseri-

ca, Bisericilei Consiliul Ecumenic, in care se re-

cunoate dreptul fiecrei Biserici membre s-i
pstreze .. ecleziulogia ei proprie \ deoarece CFR
nu are o doctrin uniform despre Biseric. CEB
nu e o Uisericâ (sau snpra-Biserîcâ) în sens doc-

trinar, instituional. „Apartenena la CEB nu im-

plica acceptarea unei doctrine uniforme despre

natura unitii". Totui Bisericile se angajeaz s
lucreze împreun in probleme in care diferentele

de convingere nu le oblig s lucreze separat.

1952 - Conferina „Credin p C mstimtie" de
la Lund: „ Not nu ne apropiem unu de alfu decât
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duc noi ne apropiem de Hristos ".
I Jnitatca nu e o

simpl comuniune spiritual, nici o coexisten a
confesiunilor, ci o ,. unitate hristo/ogic ". vzut.

1961 - Adunarea general a CEB de la New-
Dellu modific ba/a linslologic. adugând o afir-
maie despre Sfâuta Treime, adopl o declaraie in
care precizeaz trei dimensiuni ale ecumenismu-
lui: unitate (nu doar spiritual, invizibil, ci or-
ganic, vizibil), mrturie, slujire(diaconie). Uni-
tatea este viaa i darul lui Dumnezeu, revelale in
Structuri ecleziale comune. Consiliul Internaional
al Misiunilor fuzioneaz cu CEB, în 1961

.

1963 - Conferina Comisiei Credinl i Con-
stituie de la Monlreal (Canada) adopt formula
the paradosis ofthe kerygrna, în sensul de ..tradiia
credinei apostolice", surs unic a vieii Bisericii,

care precede scrierile Noului testament si docu-
mentele Tradiiei. Astfel, raportul dinire Scrip-
tur, Tradiie i tradiii devine coerent: „Noi exis-
tm ca i cretini prin tradiia livungheliei, atestat
in Scriptur i transmis in Biseric i, prin aceas-
ta, prin puterea Duhului Slnl"

1975 - Adunarea general de la Nairobi pro-
pune ea model de unitate coneiliar fdlonship
„Biserica cea una trebuie sâjte conceputa in sen-
sul de comunitate conciliar a Bisericilor locale
care sunt intre ele unite in mod adevrat". Adu-
narea amintete de celebrarea comun a Patelui.

1981 - Conferina: Comunitatea femeilor i
oamenilor în Biseric, reunit la Sheffield.

1982 - Consiliul Ecumenic recomand Biseri-
cilor membre, in vederea ..receptrii" oficiale, con-
vergenele teologice afirmate in documentul Botez.
Euharistie si Preoie, document propus de Co-
misia „Credin 51 Constituie" in reuniunea de la
Lima (12 ianuarie 1982).

iyS3 - Programul „Dreptate, Pace i Integri-
tatea Creaiei" (JPIC) vrea s sublinieze mrturia
ecumenic in chestiuni sociale i politice; Adu-
narea de la Vancouver celebreaz Liturghia de la
Lima. expresia liturgic a BEM.

1990 - Conferina mondial JPIC. Seul, care
pune în micare „procesul coneiliar" în materie
de clic social i politic.

1996 - CEB trimite Bisericilor un chestionar
privind: Viziune si înelegere comun a Consiliului
Ecumenic.

1998 - Adunarea jubiliar de la Ilarare (Zim-
babwc): 50 de ani de la înfiinare a CEB, Aduna-
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rea (decembrie, 1998) va avea ca iern: ..S ii
intuurcem la Dumnezeu in bucuria ndejdii".

6. In cadrul actual al Micrii ecumenici
uatura i funcia Consiliului ecumenic ar pute.
descrise astfel:

- Micarea ecumenic are un caracter cum]
prehensiv i indivizibil, Exist o „singur" Mii
care ecumenic, deschis tuturor Bisericilor, inci
nici o Biseric nu poate pretinde s tU considerau
centrul acestei micri, care este mai mare deci
orice Biseric luat individual i care include toau
Bisericile. Ha nu este o federaie de Biserici neruj
mune, ci o comuniune inclusiv; de aceea Biserici
R0111uno-Ca toiic nu este exclus.

- Consiliul ecumenic al Bisericilor nu trebuit
s fie identificat cu Micarea ecumenic. Clinii
dac acesta ar urma s includ loate Bisericile?
Micarea ecumenic ar rmâne totdeauna ca cei a
inclusiv. Consiliul ecumenic este un finei, un in-
strument al Micrii ecumenice, o încercare de a
exprima mai vi/ibil. mai structura) comuniunea
descoperit de Biserici în Micarea ecumenic.
Dar Micarea ecumenic se extinde dincolo de
Consiliul ecumenic. Desigur, aceasta nu îascaiunc apartenena ca membru la Consiliul ecumenic
este lipsit de importar. Dimpotriv, pentru
fiecare Biseric, admiterea in Consiliul eeumeute
implic un pas decisiv, întrucât înseamn intrarea
într-o „comunitate conciliar" sau într-un „proces
coneiliar".

- Consiliul ecumenic se vrea. totui, a li un
..consiliu genuin al tuturor Bisericilor". Singura
condiie pentru admiterea unei Biserici ea membr
iu Consiliu este acceptarea bazei, admitere care nu
înseamn c acea Biseric renun la propria ei
concepie despre Biserici, despre unitatea cretin
t despre natura Micrii ecumenice Acest prin-
cipiu se aplic i în cazul Bisericii Romano-Calo-
lice Ba/u indic realitatea teologic, comun, care
ine împreun Bisericile în Consiliu. în ultima vre-
me, datorit acordurilor in privina „Botezului
Euharistiei i Preoiei", se pare c aceast realitate
teologic ecumenic devine mai cuprinztoare.

- Prezena unei Biserici in Consiliul ecumenic
nu înseamn „per se" acceptarea unirii de credin
i a comuniunii euharistice eu celelalte Biserici
membre. Dialogul ecumenic slujete cauza refa-
cerii unilii luturor cretinilor, dar nu este identic
cu unirea Bisericilor ca ulure. Consiliul ecumenic
este, mai degrab, un lorum unde Bisericile urniea-
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ir.i sâ clarifice punctele lor divergente i punctele

d< * nnvergen. Bisericile însele vor decide unirea.

7. Semnificaia „ecleziofoficâ" a Consiliu-

lui. LLB nu este o supra-Uiscric i nu are funia i
tnhulelc Bisericii. Declaraia de la Toronto re-

fcunoate fiecrei Biserici membre dreptul s->i

fcâMrc/e eeleziologia ei i sa se pronune sau nu cu

irivire la stalului eelezial al alici Biserici din con-

siliu. CUB nu atribuie unei dominaiuni conic*

fcionale calitatea de Biseric prin actul admiterii

(mtuihership). Adunrile generale atc CHB nu pot

ferclinde a fi consilii ecumenice, CEB n-arc nici o

Jurisdicie asupra Bisericilor membre. Cu oale

>tea. Bisericile se afl pe calea reconciliem i
Recunoaterii reciproce, iar acest fapt nu c lipsit de

semnificaie ccleziologic.

Are CEB o eeleziulogie? Muli teologi cred

[c se poate vorbi de o eclc/iologie implicit pe

care o posed în comun Bisericile membre in

[C'LB. Ar fivorbadeimftetftf» lor spirituala, unitate

care are temeiul in voina lui llrislos „ca roisfie

una" la care se refer baza teologic a CEB) i
care trebuie s fie manifestata continuu Inlr-un

mod mai v&ZUt i deplin. Aceast idee a fust for-

mulat mai recent prin formula „Spre comuniune

deplina" (Santiago de Compostella, 1994». Prin

urmare, dei nu se poale vorbi de natura eclezialâ

a Consiliului ecumenic, in mud explicit, totui,

CER are o semnificaie ecleziologie, deoarece

Bisericile se afl într-uu proces de afirmaie vzut
i deplin a unitii existente, implicite, pariale,

nedepline,

„Relativismul ecle/iologic
44

1mitropolitul John

ZJ/ioulas) impus de Declaraia de la Toronto

{ 1950) apare azi ca o formul restrictiv- care nu

reflect comuniunea real exislentâ deja între Bi-

sericile membre i care nu permite s se gseasc
imediat o expresie structural a acestei realiti.

Biserica Ortodox >i Micarea ecumenica

8. Exist numeroase documente recente in care

Bisericile Ortodoxe s-au pronunat cu privire la

i aportul lor cu Micarea ecumenic i cu Consiliul

ecumenic al Bisericilor (CEB) de la Geneva. For-

ma, coninutul i autoritatea acestor documente

este diferit de la o perioad ( 1948-19851 la alta

(1985M998V

Reluând recomandarea Conferinei panor-

todoxe de la Rhodos ( 1 961 ):
t
.de o studia mijloa-

cele de apropiere i de unitate a Bisericilor într-o

perspectiv panortodox", cea dintâi conferina

panorlodox preconciliar K'hambcsy, Cieueva.

21-28 novJ 976) u decis ca „participarea Bisericii

Ortodoxe s jie continuat i intensificat ut

ansamblul Jlfiscrii ecumenice". In aceast pe-

rioad (1948-1980). ortodocii au elaborat criterii

eele/iologice i principii de colaborare pozitiv

cu Consiliul ecumenic al Bisericilor Astfel;

- Problema ecumenic nu este unitatea Bi-

sericii „per se
11

, care este dat de Dumnezeu 31

esle pstrat în mod istoric i vzut în Biserica

Ortodox - Una Sancta, ci dezmembrarea istoric

a cretinilor. Schisma nu se alia în interiorul Bi-

sericii, ci in repararea confesiunilor cretine de

Biserica neîmprit, care se afl în continuitate di-

recl cu Apostolii i cu Tradiia patristica.

- Restaurarea unitii vzute a Bisericii nu este

o problem de centralizare bisericeasc, nici de

uniformitate, nici de pluralitate confesional, ei

de integrare i de .sintez de credin comuna, de

unitate in diversitate i în comuniune. Dezacor-

durile dinlrc Biserici exist 1111 numai la nivelul

formulrilor teologice, ci la nivelul coninutului

doctrinei de credina. Unitatea de credin trebuie

s depeasc pluralismul confesional arbitrar, in

afar de limitele comuniunii*

- Exist o relaie organic intre unitatea de

credin i comuniunea euharistic, in sensul c.
Euharistia este expresia vizibil sacramentala a

unei Biserici locale care face aceeai mrturisire

de credini Scopul ccumenismului esle de a regsi

..baza euharistic" a unitii vzute.
- Exist elemente reciproc-convcrgcnle i com-

plementare in toate Bisericile cretine. Acceptarea

ecumenic a acestor elemente nu înseamn un

acord separai asupra unei doctrine specifice, ci in-

tegrarea lor în ..credina comun" a Tradiiei nein-

ireruplc.

- Bisericile dau mrturie in comun în diverse

situaii culturale, medii sociale i sisteme politice,

A recunoate diversitatea care exist, inclusiv, plu-

ralismul metodelor teologice, face parte din pro-

cesul tradiiei.

- Exist o etic ecumenic ce ia în considerare

dreptul fiecrei Biserici de a ovea propria ei con-

cepie cclc/inlogic i despre micarea ecumenic,

Aceasta include abinerea de la orice form de
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prozelitism, respingerea apelului Ia unialism
neamestecul in afacerile interne ale altor Biserici
locale.

9. Dup 1985, mai precis, de la a aptea Adu-
nai e generala (Canberra. Australia 1991 ). relaiile
dintre Bisericile Ortodoxe si CKB inlr într-o razi
crilic. Într-un text intitulai Reflexiuni ale parti-
cipanilor ortodoci, text circulai în cadrul Adu-
nrii generale de la Canherra (vezi: Slgns of ihc
Spirit. OJjicial Report Sevemh Assemb/y ediled
by Michael Kiiiamon, WCC - Eedmaus. Geneva,
im, pp. 279-282) se face aluzie la abaterea Con-
siliului de la scopul iniial stabilit de pionieri
adic restaurare» uuitiii vzute a Bisericilor si
insinueaz ca acesta ar li „un forum de schimb de
opinii fr nici o baz teologic cretin speci-
fica \ Iar un colocviu interortodox despre Riscri-
cile CModoxe i Consiliul ecumenic al Bisericilor
(C.hambcsy. Wvefia, 12-16 sept. 1991). face un
re/imiat al poziiilor ortodoxe fa| de CRB. poziii
expuse adesea în ..declaraii separate". Colocviul
atrage aleuia asupra faptului c CEB este „un
consiliu de Biserici", c recunoaterea reciproci
intre Biserici nu este obligatorie, c, in starea ac-
tuali ortodocii nu pot nici s ofere altora „ospi-
talitatea euharistkr, nici si o acccple de la ap

Nuric încercri de a redefini poziia Biserîcfioi
tJrtodoxe se pot observa in Mesajul adoptat de
efii Bisericilor Ortodoxe, întrunii la fanar f]5
martie. 1992). din care citm: Ji acelaispirit, al
grijii pentru unitatea tuturor celor care cred în
HHstas, am participat la Minarea ecumenica din
vremea noastr Aceasta participare s-a bazat pe
convingerea c ortodocii trebuie s contribuie
ta restaurarea unitarii, cu toat puterea lor dând
mrturiefa de Biserica cea una nedesprit
a Apostolilor, a Pruiilor i a Sinoadelor ecu-
menice. In ace/ai Timp, s-a sperat c, in vremuri
de mare dificulti. Biserica Ortodox ar fi avut
dreptul de a conta pe solidaritatea tuturor celor
care cred in Hrtstos. solidaritate afirmat în mod
constant ca fiind idealul principal al Micrii
ecumenice...

Inspirar de spiritul reconcilierii. Biserica
Ortodoxa a participat activ de zeci de ani la efor-
tal de restaurare a unitii cretine, care consti-
tuie oporunc expresisfânt a Domnului Hris-
tostln. 17.21) Participarea Bisericii Ortnhxe in
totalitatea ei ta activitatea Consiliului ecumenic
ai Bisericilor urmrete tocmai acest obiectiv
Aceasta este raiunea pentru cure ea nu aprob

24H

nici a tendin care ur submina obiectivul iniiat
de dragul altor interese sau motive. Din aceeai
raiune, ortodocii dezaprob cu trie anumii
evoluii recente ,'n cadrai contextului ecumenic 1

pnami hirotonia femeilor intra preoie i folii
sirea limbajului inclusiv in cazul referirii la Dum-
nezeu, ceea ce creeaz obstacole serioase în calea
restaurrii unitii "

10. In Mesajul lor din Palmos (feb. 1995),
rclcrindu-se la aceeai problematic, patriarhii t>h-
servâ c .. din nefericire, criza i deviaiile din
lima vreme din Micarea ecumenic Impun Bi-
sericilor Ortodoxe datoria de a rezista acestor
deviaii i de a promova tradiia autentic a Bi-
sericii". Unele din aceste deviaii sunt identifi-
cate: hirotonia femeilor, limbajul zis inclusiv cu
referire Ia Dumnezeu, admilerea homosexualitii
i lesbianismului ca orientri sexuale morale, t inii

comentatori vorbesc de ultimiUum:
. De fapt

Mesajul patriarhilor d, prin declaraia care o'
face. un avertisment, dac nu chiar un ultimatumMicm ecumenice. Aceasta, daca va rmâne în
continuare in mrejele acestor „teologi" care fi-

i

ind mai ales. sociologi improvizai i politicieni
dezorientai, nu au nimic ca teologia, vaface Bise-
rica Ortodoxii s-i reconsidere participarea L.
ecumenismul practicat de Consiliul ecumenic al
Bisericilor de la Geneva" (Vezi: Telegrafid Ro-
man, Sibiu. nr. 37-40. 1-15 oct. 1995. p. 2). Exîff-
la voci ortodoxe ulirn-conscrvatoare care critica
orice participare a ortodocilor la Micarea ecu-
menica (Vezi: Alexander Kalnrnirws. Aeainst

fSf* Sl
'
Nckta"«« P^s. Seatle, Washin-

gton. 1990); Serafim Rose. Ortodoxia i religia
viitorului firad. Mihaela Grosu), Chiinu- Cartea
Moldovei, 1995, 21-35. S amintim ca dnu orga-
nizaii lundamentalisle evanghelice suni ostile
Consiliului ecumenic: Aliana Rvanghclicâ Mon-
diala (\Vurld Lvangelical Fellowship), înteme-
iata m 196S. .i Consiliul Internafional al Bise-
nalor cretine (International Comicii of Chrislian
Lhurcnes), creat de Cari Mclntirc. iu 1948.

1 1. Intre timp, dou Biserici s-au retras din
Consiliul ecumenic: Patriarhia Georgiei (Tbilisi)
in 1997, si Patriarhia Bulearici (Solia), ta 1998 O
consultaie inter-ortodoxâ (Tesalonic. 29 aprilie - 2
mai 19981 a criticat anumite curente de gândire
din Bisericile protestante membre ale Consiliului
împotriva crora ortodocii uu hiat deja poziie-
contra intercornuniunii cu hetemdocii, contra lim-
Kuului inclusiv, a hirotoniei femeilor, a drepturilor



ihatat nr TEOtOCIK dogmatic* SI ECUMENICA

Mitailor sexuale t contra sincretismului re-

los
H
In perioada actual, falia dintre ortodoci i

Mutani a devenit i mai adânc. Consultaia

pmnalâ propune o restructurare radical a

nsihului. mai ales câ mai mullc Biserici ridic
lsi problema rmânerii lur în Consiliu* în forma

Zent. Consultaia recomand delegailor nrlo-

i la Adunarea de la Hararc: s nu participe la

iciile ecumenice, la cult i la alte ceremonii
Igioase; s nu ta pane la vot, în afar de cazuri

lieuUre.

|
li: ufar de motivele artate, consultaia nu d

I explicaii acestei declaraii de ruptur cu Con-
iul Inir-un parugraf special, consultaia „de-

l/Â grupurile schismatice, precum i anumite
• iwegriste din sânul Bisericilor Ortodoxe

ale iisei, care se folosesc de tema ecumenic-

hlui pentru a-/ critica pe responsabilii de Bise-

i fj u suhmma autoritatea tar, cu riscul de a crea

n aceasta diviziwu i schisme in Iftsericâ'\L.Lps

hodo\es et Le Cwtseit Oecumenique*' t Chro-
n*en marcht\ nr 59, iulie-scpl. 1998, pp. 2-3),

12. In momentul in care Bisericile Ortodoxe
asemenea declaraii. Micarea ecumenic i
B, au pit într-o alt faz de tranziie, care nu

hc aceeai cu cea care e obiceiul criticilor pre-

ulil^i ortodoci. Toate Bisericile membre ale

inclusiv, cele Ortodoxe, particip la un
u amplu despre Vi/iunea i înelegerea eo-

iun uâ a Consiliului ecumenic al Bisericilor.

|ust sperana ca la Adunarea general jubiliar de
II arare, din 19X8. s se adopte o nou descriere

plogicfi, comun, a Consiliului. In acest sens. în

plembrte 1995. cu ocazia sesiunii Comitetului

Central, de la Geneva, Rr. Konrad Raiser, secre-

rul general al CliB. a insistat asupra necesitii

nu „Noi concepii de sine a Consiliului ecu-
îic". propunând dou opiuni: CF.R s instituie

itegorie aparte de membri ca parteneri ecumc-
care nu sunt îns Biserici membre (de pild.
ini/aii cretine ecumenice i internaionalei;

i s organize/e un lorum sau o asociaie de or-

izafii cretine ecumenice (consiliile ecumenice
onale, comuniunile cretine confesionale),

-pcndcni de structura Consiliului, dar cu par-

jrca acestuia. Or. aceste iniiative i proiecte

uie avute în vedere când se va determina Miitu

;i participarea pe viilor a Bisericilor Ortodoxe.

13. Pentru teologii ortodoci angajai in dia-

il cu Micarea ecumenic, mesajul abrupt, dur,

.1 lesalomc. uu trebuie s fie lsat tar inirc-

ni

tih

bii. comentarii i analize. Cum s-a ajuns la aces-

te concluzii dramatice? Se pare câ impasul dintre

CEB i Ortodoxie e cauzat de deficitul (sau chior

absena) de educaie teologic t de formaie ecu-

menic a grupurilor iniegriste, care fac presiuni

asupra autoritilor bisericeti. aa cum se arat
chiar in Declaraia de mai sus: ,£le se folosesc de
o documentaie falsificat i de informaii false

pentru a susine crilicile lor nedrepte". Esle clarc
pentru aceste grupuri Consiliul ecumenic a de-

venit un univers prea inclusiv, in care se intr cu
paradigme, modele i culturi eterogene, pe care

ele nu le accept. Frustrate, ele se retrag in uni-

versul lor închis, speculând asupra pstrrii stricte

a identitii lor locale (teritoriul naional, limb
liturgic arhaic, canoane fr sens spiritual)» ig-

norând cealalt dimensiune a Ortodoxiei: Comu-
niunea ecumenic.

14. Relaiile dintre CEB si Bisericile Ortodoxe
în ultimii 50 de ani au o istorie pozitiv. Din aceas-

t experien, vom reine exigenele urmtoare:
• Hste necesar înelegere clar a diferenelor,

care continu s-i separe pe cretini în ce privete

fidelitatea lor fa de Adevrul evanghelie, aa
cum ele îl îneleg. în continuitatea Bisericiilor lor

respective cu istoria ecumenic (apostolieitatea).

* Colaborarea practic inlerconfesionalâ nu tre-

buie s fie confundat cu ecumenismul propriu-

zis. adic, dialogul teologic în vederea restaurrii

unitii vzute între Biserici, pe linie istoric, dog-
matic i sacramental. Mrturia cretin comun
public formeaz ambiana necesar dialogului
icologic. Bisericile Ortodoxe au reacionat contra

unei versiuni exclusiviste, socio-politice, a ecu-
meuisinului.

în virtutea principiului catoticilii Bisericii,

Ortodoxia accept o ba/ larg a unitii vzute,
pe care Conferina de la Montreal ( 1 963) a rezu-
mat-o astfel: Scriptur, Tradiie i tradiii. Prin-

cipiul catolicitii nu anuleaz tensiunile, dezacor-

durile i diferenele între Biserici, dar nici nu le

acord un caracter absoluL Trupul lui I Iristos este

indivizibil, la fel, i Biserica istoric esle una i
indivizibil. L)c aceea catolieilatea se concretizea-

z în mrturisire de credin comun (care este

Revelaia lui lisus Itrislos despre Biserica Sa), ier-

tarea reciproc i intercesiunea, comuniunea eu-

haristiei

• Conciliantatea Bisericilor locale, care se ex-

prim prin Sinodul ecumenic, este singurul mode!
de „comunitate conciliar", recunoscut de ialurie.

:-w
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Practica conciliar merge man in man cu practi-

ca ieonomiei, adic, cu inculturaliu pastoral, ca
semn hI asumrii diversitii autentice Hcumenis-
mul nu înseamn a uniformi/a, a minimaliza, în

mod artificial, formalist, polifonia Bisericilor lo-

cale. Iconomia trece prin recunoaterea i ac-

ceptarea diferentelor cu ioale asperitile lor,

înseamn dez-incrustarea Tradiiei din canoane i
din instituii arhaice. Firi înnoire nu exista Tra*
diîe vie, ecumenic, conciliar.

Biserica (ecclesin) este la limita dintre oild

mtror si hasilcia, locul de trecere sacrament!

între lume ii împrie. Membri ai Biserici

cretinii au devenii deja motenitori ai Imprâif
totui, ei nu se pot debarasa de legturile cu
eietalea, cu mediul social si cultural. Aposiol

Pavel îi îndeamn s pstre/e în acelai tif

t . Unitatea Duhului" cu cei dinuntru i „legttM
pâcii" cu cei din alur (Hfcs. 4, 3).

serica
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XXIX. Teze ectezio/ogice cu implicaii ecumenice

Hcumenismul, cutând s identifice în mod
COOCiliitt calea ii modelul unitii vzute, istorice.

a cretinilor separai din raiuni leologice i din
motive neteologice, este. în fond, o problem cele*

biologic, Logica eeumenismului st în restau-

rrea unitii vizibile a tumror cretinilor într-o

..comunitate conciliar", reclamat de viziunea
Noului Testament despre HristOS cosmic i despre
catolicitalea Bisericii Lui.

1. Viziunea unitii vzute, istorice

Pentru ortodoci, unitatea cretin este coi

eepul ca o comuniune (koînonia) istoric, cot

cret, de Biserici locale, unite prin mrturisire)
credinei apostolice transmise in Tradiie, în Bis

rici, care se manifest în celebrarea Huharistiei

amintirea Iui Eixus Itrîstos. care slujesc împreunl
simirea ?i transformarea lumii. Biserica loeafl
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Rc „catolica, deoarece se integreaz Iu comuni-
ca universal, prin mrturia apostolic a cpfa-

pilor locali. Colcgialilalca cpiscopilor - eonci-

lulea * exprim unitatea de credin i de via
ramenlal a Bisericilor locale,

Ortodoxia crede c Biserica nedesprita a
imului mileniu constituie un puncl de referin
icial al refacerii unitii cretinilor separai de
bric. Desigur, va trebui s se lin seama $i de
periena particular a Bisericilor de-a lungul

Solelor de separare; experien care nu este lot-

suna unilateral, antiecumenic. Chiar in stare

diviziune. Bisericile au dat multe semne de
iJtate i de universalitate. Din primul mileniu in-m ci a existat un consens spre o anumit ic*

hie a primailor Bisericilor, unele de origine

wlolic. De pild. Biserica Romei, venerat ca

nd de origine apostolic^ a fosl recunoscut ca

ând un primai de onoare în rândul celorlalte

berici. Marile centre patriarhale, inclusiv Ro-
a, au promovai practica Sinoadelor ecumenice,

nlru a rezolva problemele de credin, dei
care provincie avea liberlate în ce privete

iiilc liturgice i regulile canonice. Împotriva

siei practici i tara consensul Bisericii R-
iiene, Conciliul episcopilor romano-eatolici de
Vatican, din 1 870, a atribuit episcopului de Ro-
drepiul de jurisdicie universal i facultatea de

nu gref i în malerie de credin.
In rândul Bisericilor Ortodoxe, dup separarea

Dnenlului de Occident, în 1054, Patriarhia de
l on^unlinopol arc un rol ecumenic onorific, dar.

In fond. ca este o Biseric local deci Iar drept de

Jurisdicie asupra ailor Biserici locale, care suni

Rulonomc, autocefale i interdependente > De altfel,

patriarhul ecumenic este ales de un sinod local, nu
de un sinod panortodox. Rolul lui de etnarh *

fldica de responsabil pentru naiunile cretine din

Imperiul oloman - a încetat o dal cu destrmarea
imperiului i eu formarea statelor naionale.

într-un document teologic despre unitalea

va/ul a Uiscrieii, po/iia ortodox a fost expri-

mat astfel: „Unitatea Bisericii este unitatea in

Hnstos* prin Duhul, cu Dumnezeu Treimea. Bi~

werica este Trupul lui I/ristos i, dup cum nu
tust decât un singur trup. Biserica este deci
\k cast mare tain in care Hristos ii unete cu
Sine prin Sfântul Duh pe top aceia pe care i-a

ples Dumnezeu. Toate generaiile care s-au suc-

Jut de la Adam i Eva pân azi i pan la> i

cretintatea care triete astzi nu formeaz
decât o mic parte a acestei realiti, cure îm-

brieaz ttftite epocilei unete cerul cu pmân-
tul. Astfel, unitatea Bisericii înseamn a fi unit cu
aceast mare i tainic realitate transcendent.

Aceasta este Biserica ce se manifest in pleni-

tudinea ei uniwrsal (catolic) in flecare Biseric
local. Nu trebuies vedem in Biserica local un
element al acestei alte realiti care se numete
Biserica universal, care indic adesea adunarea
tuturor Bisericilor locale.

Unitatea Bisericilor nu este deci doar un arti-

col de credin pe care ii mrturisim in Simbol; cit

o cunoatem i in Biserica local, subforma co*

munitâfii euharisfice conduse de episcop* cu pre*

ofiii diaconii si. Fgduinele i asigurri/e din

cuvnltwea i rugciunea lui Hristos, reproduse

de Sfanul loan {13. St-17, 27). inclusivfg-
duina c «atunci când va veni Duhul adevrului
v va descoperi adevrul întreg» (16. 15). s-au
împlinit la Cincizecime. Hristos a venit in Duhul st

i-a adunat pe toi care credeau în Ei pentru a
forma Trupul l.uir Biserica. Astfel, Cincizeclmea

este totodat ziua naterii Bisericii i experiena
permanent de-a lungul istoriei, pe care uu fa-

cut-o cei care de atunci se altur comuniunii
ace/ora care sunt iluminai fi preamrii in Hris-

tos. Astfel, rugciunea iui Hristos pentru unitate

(In. I7t II) s-a împliniti eslepe cale de a se îm-

plini, iar adevrul este guta AS se descopere.

Este, de asemenea, o unitate care se va îm-
plini i se va manifesta atunci când Hristos va

aprea in toat mrirea Sa. Biserica va fi atunci

fr pat. frpcat, complet unit cu capul tru-

pului, Hristos, fi va avea parte de viaa lui Dum-
nezeu - Treime. «Pentru ca s fie una, precum
Noi suntem una& (In. 17, ///. Aceast unitate in

Dumnezeu Treime, cu Hristos in noi fi noi in Hris-

tos, Hristos in Tatl i Tatl in Fiul prin Duhul,

este, ca realitate eshatologic. criteriuli norma
Bisericii de astzi" (Ducumenlul lîsus Hrfctos -

Viaa lumii. Irad. cu., pp. DM9).

2. Vestigiu Ecclcsiac

Suni semne tangibile ale apostolici taii yi atc

catolicttti, pstrate in forme variate si in structuri

particulare* De pild, recunoaterea Sinoadelor
ecumenice sau pstrarea unor crezuri de ori-
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gine apostolic sau patristica- Credul alanasian

Quicuinquc Vuit. care apare în Occident in sec.

V-V], Iar sg aib vreo legtur cu Sfanul Ata-
nasic, devine, din secolul XIII, al treilea Simbol de
credin cretin, Hind acceptat i de luterani (Car-
Ica de Concordie, 1 580) i de anglicani.

Pentru Bisericile ieite din Reforma protes-
tant, aulorilatea suveran în materie de credin,
doctrin i moral, este Biblia, cuvântul unic al

lui Dumnezeu: Sola Scriptura, Solus Christu*
ExJSlS poziie radical (reformai radicali), dup
care cuvântul scris (Biblia) are un sens unilateral

deci e opiis Tradiiei. Poat moderat accepta Tra-
diia nescris doar ca un criteriu auxiliar al cre-

dinei apostolice, împreun cu Scriplura, dar nu ea
un criteriu indispensabil. Pentru grupurile funda

-

mentalisle. Biblia este singura autoritate, in sensul

de respectare a textului literal. în limp ce grupurile
pietiste pun accent pe mrturia interioar a Duhu-
lui Sianl în inima si in contiina cretinului.

Unitatea de credin înseamn* pentru Biseri-

cile protestante, pstrarea identilii confesionale

cat mai aproape de originea ei istoric. Consensul
universal în credin ar II o abstracie, nu o reali-

tate istoric, ldecu de consens nu s-ar gsi nici în

Noul Testament nici in istoria Bisericii, care d
mrturie de o „diversitate reconciliat 11

. Când e
vorba de poziii filozofice i de decizii politice

Uslalus confessioius"). Biserica continu s se
ba/c/e numai pe mesajul Seripiurii (Exemplu:
Biserica mrturisitoare din Germania, Declaraia
de la Barmen, 1934),

Dup al II-lea Conciliu de la Vatican (Encicli-

ca Dei Verhum, noiembrie. 1962), teologia cato-

lic afirm c Tradiia nu c un alt izvor al Re-
velaiei, independent de Scriptur. Tradiia oral
precede scrierile Noului Testament. Depozitul
apostolic include att Biblia cretin, cât i Tra-
diia nescris, cci ambele provin dintr-o surs
unic: lista Hristos. Cu aceast declaraie, con-
ciliu! corijea/a teologia latin posl-tridcntin, care

învac exist dou surse (canale) ale Revelaiei
cretine, cuprins parte iu Scriptur, parte în Tra-

diia oral. Tradiia care preexist Noului Testa-

ment este asumat, înglobat i transmis prin
Tradiia Bisericii (constitutiva) i prin tradiiile
1

. i
j'_ _ -

1
1 (consuctudok

De asemenea. Consiliul folosete noiunea de
„ierarhia adevrurilor

1
* i repet decizia Conciliu-

lui Vatican T (1870): suveranul pontif, cnd se ex-

prim „ex cathedra", exercit harisma infailibil

tulii personale, de aceea interpretrile oficiale al
Scripturii i ale Tradiiei devin obligatorii pcnUl

credin. Se tie câ Biserica Vechi-catolicil™ sJ

constituit in 1889, anume, din cauza rcfu/ula
acestei dogme. Ortodocii au respectat totdeaui

autoritatea conciliar a cpiscopilor. De pild. Mal
eu de Rfes respinge introducerea clauzei Filinqu)

în Crezul din 381 (de ctre Conciliul de la Ferrar

1438). pe motiv c nici un primat n-arc dreptul

modifice un text eoneiliar, universal.

Prin motu proprio Ad Tucndam Fidcm. dd
1 8 mai 1998, Pupa Ioan-Paul al IMea, în scopul A
a apra credina Bisericii calolice conOa erorii»

formulate de teologi, a adugat la canonul 750 dif

Dreptul canonic (respectiv canonul 51 K din Codi
canoanelor Bisericilor orientale), un paragraf cf
privite la „punctele de doctrin, de credin sau <fl

moral pe care magisteriul Bisericii le propune ci

definiie"; Cel care respinge aceste puncte, ce lr<

buie s \\^ inute ca definiie, se opune deci doc
iiiisei Bisericii Catolice,

3. „Limitele
1* Bisericii

în ceea ce privete problema „limitelor Bise-

ricii** eclc/iologia

- ortodox: are drept criteriu limitele canonic*

stricte ale corpului eclezial ortodox, adic identic

lic Biserica universali cu Biserica Ortodox; ar
deci. exclusiv. Totui, unii teologi accept ta
despre limitele harismalice ale Bisericii i cred ci

exist o eclc/ialilate în afar de Biserica OrtoJ
ddxâ-

- romano-catnlica: arc un criteriu flexibil de*j

pre limilele canonice ale Bisericii; catolicii rc-i

cunosc colegialitatea Bisericilor neromane. Ao
unde c Duhul, acolo c Biserica \ invers. Biserica

universal c mai larg decât cea roman; n-ar fi

exclusiv,

- protestant: poate fi descris ca fiind desd

elus, concepând o Biseric tara limite canonice;

ar ti deci arbilrar. indiferent.

In ceea ce privete recunoaterea reciproc a

validitii Tainelor:

Protestanii - nu an nici un obstacol în a re

cunoate Tainele in afar de Biseric:
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Catolicii - dei identific Umilele canonice ale

periefi cu Biserica romana, recunosc (dinele in

< htodocif - nu le recunosc, deoarece în afar
trupul eclezial al Bisericii u fie schism, lle

felC- Iii nu vorbesc cxplieil de existena harului

li prin tainele din afar de limitele canonice ale

ucricii. Duhul imparle harul în Biserici

( are suni motivele acestei diferenieri:
* dup ortodoci, Iiristos prin opera Sa de râs-

nprare este sursa, izvorul harului, iar Duhul
ll.uiî este Cel Caic druiete i introduce haini în

tuta credinciosului,

• dup teologia scolastic, de origine augus-

Duami Hrislos este 51 sursa t dttorul harului,

Tuhul Sfnl fiind socotit numai ca Cel Care ac*

iveaz harul dat deja în credincios. Din cauza
liversalitâii operei lui Ilristos. îndeamnc harul

le, in mod automat, acordat tuturor, indiferent de
ptura lor cu Biserica, in care devine aelh prin

tuhul Adic e acordat i celor in afara de Biscri-

romano-catolicâ. chiar ereticilor i schismali-

(or. De aceea Tainele svârite in alur de Bisc-

sunl nu numai reale, ci i valide, deoarece Ic

!c numai eficacitatea harului divin, care c

rordal de Duhul Staul pentru zidirea credincin-

lui Biserica fiind Ilristos prelungit in istoric

'Jmsttis prohngutusy Augustin), nu poale s tic

•osebit de Hristns,

Ortodocii nu neag universalitatea operei
iM.umprlaarc a hn I Iristos, dar susin c harul e

fcnprtil de Duhul Slant numai în Impui islonc al

nicricii. Hristos devine Tnip în Biseric prin Du-
hul Slant. Biserica Ortodox recunoate, iu anu-
hule ca/uri. existena tainelor in afar de Biseric.

Bar nu le confer validitate i eficacitate* Prin
ktnioinic, recunoate, chiar validitatea Tainelor

Hume in afara de alte Biserici, ale celor care se

pliu se cu Biserica Ortodox, dar menine totui ca

VLAHUL „acrivia",

O nou interpretare a concepiei patristice des-

pK lucrarea Duhului Slant în relaie cu limitele
J

< lui ar putea s duc la o concepie mai fie-

puhil a noiunii de ..limitele Bisericii
4
' i la o po-

piie mai deschis despre recunoaterea Tainelor.

. pild, canonul 66 (Sinodul din Oarlaginat:

thelc de restaurarea comuniunii eu cei din a Iar

Biseric, eu scopul de a sluji Biserica, precum
1 de a contribui la pocina i la mântuirea «lor
in a lari. „Agnosticismul ecleziologic" (teza c

,1.
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ceea ce se allâ in afara de Biserica Ortodox n-ar

avea valoare cclcziolngic) impus de teologii rui
în discuiile ecumenice din trecut, este azi criticat

(Mitropolitul John o( Pergamon).

4, Iconomia ca tipologie ecumenic

Sinodul VI ecumenic (ean,I(>2) recomand
dou metode de exercitare a autoritii canonice:

metoda tradiional, a observrii slrietc a canoa-
nelor (akribciai i metoda experienei (synitheia),

a practicii* a dispensei (oikonomia): „Daca /»-
voia timpului împiedic strteta observare a legii -

akribeia* ea nit restrânge deloc limitele eotu/es-

cendeo(et-oikonomia
4

(Sinodul VI, can. Î7). Pa-
triarhul Fotie (820-891 1 consider iconomia con-
sistenta cu spiritul Ortodoxiei, mai ales pentm
raiuni de circumstan i în ca/uri concrete, per-

sonale, în care este in joc nu numai binele general

at Bisericii, ci i mântuirea persoanei. In rândul

celor care s-au desprit de Biserici Vasile cel

Mare Face deosebire intre „erezie**, „schism" i
„adunri ilegale

44
, de aceea i modul de reprimire

în Biserica c diferii. Pentru -eretici, s se umic/e
GXtttf prevederea canoanelor- rebote/area, pentru
ceilali se pot face „concesiuni** la primirea Bote-

zului {Epistola 184% 1 1. trad. rom., p, 376). Fxislâ

ca/uri extreme care admit indulgen: ereticii care
se pociesc înainte de a pleca din viat trehuie s
lie primii, daca aralâ cin adevrat (Idem).

In cursul istoriei, s au ivit situaii în care au
roi itatca bisericeasc a fost nevoit s apere doc-
trina de credin i drepturile Bisericii, fapt care a

dus la excluderea membrilor czui în erezie, prin

excomunicare. Dar pentru raiuni utile Bisericii,

mai ales când austeritatea punea în pericol mân-
tuirea însi în cazuri personale sau deschiderea

misionar i compasiunea pastoral, atunci acrivia

a alternat cu iconomia. In conversaiile ecume-
nice, acrivia i iconamia au fosl sugerate ca dou
atitudini posibile fal de validitatea Tainelor, in

special, a I lirotoniei. în afar de limitele canonice
ale Bisericii.

Canonul 7 al Sinodului II ecumenic (Constau-*
tinnpol, 381 ), reluat i completat de canonul 95 al

Sinodului VI ecumenic (Constaminopol, 680-6SI),
menîonea/ dou categorii de eretici si de schis-

matici, fa de care Biserica procedea/ diferii,

când este vorba de primirea lor la Ortodoxie: unii
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suni acceptai ca bolteai valid, prin repudierea in
scris (hbelii) a ereziei lor i prin svârirea Tainei
Mirungerii (arieni, macedoneni, sabatieni, no-
vaieni, iclradifi, apolinaricni. eulihieni. dioscoriji.
severicni); alii suni primii ca nehotezafi, urmând
s ltc apoi catehizai, exorcizai i, in fine. „lumi-
nai" (eunomieni. monlanili. sabelieni, mauihei.
valentiniem. marcionid). Criteriul acestei anali/e aj

fost regula de credin apostolic, de la care mi
exist dispens. Vasile cel Mare (t 379) recoman-
da s fie primii ereticii care se pociesc în mo-
mentul morii, nu iar discernmânt, ci examinând
dac ei arat o convertire adevrat (Can. 5). în
255. papa tefan confirm tradiia roman de a
nu repeta Bolezul svârit de eretici, aceasta îm-
potriva opiniei episcopului Ciprian de Cartagina;
iar, in anul 314. Cnnciliul din Arles. contra do-
natistilor, recunoate validitatea Botezului cofl-
lerit, in numele Silnici Treimi, de un eretic.

In epoca modern, iconomia j fost studiat in
cadrul dreptului canonic i a fost pus îu legturi
cu validitatea Tainelor sâvasite de confesiunile
neortodoxe. Aceste Taine n-ar avea valoare sacra-
mental in sine. dar, recunoscute „prin iconomie"
de Biserica Ortodox, ele se umplu de substan
sacramentala. Prin aplicarea iconomiei, Biserica
Ortodox recunoate, de pild, validitatea Botezu-
lui ui confesiunile neortodoxe. nemaiinâiid seama
de aspectele juridice i disciplinare în vigoare,
eare ar împiedica o astfel de recunoatere. Biseri-
ca, in aplicarea mijloacelor sale de mântuire, are
dreptul s Stabileasc în ce cazuri i în ce cuodiiii
lace uz de iconomie. Desigur. Biserica nu poale s9
aplice totui principiuHconomiei în ee privete
învtura de credin. într-o scrisoare ctre Am-
philochie. Sfântul Vasile. vorbind de practica ac-
ceptrii Bote/ului ereticilor, se refer la „obi-
ceiuri" bisericeti i nu la excepii de Ia norme
fixate de autoritatea bisericeasc. Prin urmare.
iconomia nu este o excepie, o dispens, care ar
Unplica o abandonare, o suspendare a canoanelor,
ci o imitare a iubirii lui Dumnezeu inir-uu cu/
concret Iconomia arc la baz principiul paulin
potrivit cruia poruncile dumnezeieti las posi-
bilitatea i libertatea sfatului pastoral. Planul divin
nu numai c permite un marc spaiu libertii
umane, ci i solicit conlucrarea total a acesteia.

A 4-a Conferin PanortodoxS (Chambesy,
1968) fixase, printre lemele pentru viitorul Sinod
ortodox, „Iconomia în Biserica Ortodox", dar
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propunerea a fost abandonat de cire cea .îmi
conferin preconciliar(l976). Problema piind
la Ortodoxie a celor de alic religii i confesH
rmâne ambigu. în Xfo/Ufe/nic. ediia 1992,1
publicat Rfinduialn de primire Ia Ortodoxii
acestora. Textul acestei rânduieli reflect irul
în care Ortodoxia era obligat s se delimita
prin opoziie cu celelalte Biserici i s se i/oll
pe plan ecumenic. Preoii de a/i au nevoie de ol
entare clar în aceast privin, fiind confruntai
zilnic, cu problema recunoaterii sau nerci
noaterii Botezului celorlalte Biserici. Un docL
meni cu caracter misionar, pastoral, educativ,!
care autoritatea bisericeasc s fac recomandat
i sugestii, esle de marc urgen. în pregtiri
acestei rânduieli cu funcie pozitiv, nu negativi
ar trebui s se lin seama de adaptarea (sau schi)
barea> acelor canoane din irecut care fuseser di

pentru ca/uri i situuii ce nu mai exist astzi.
plus. au aprui criterii noi în practica ecuml
nic. De pild:

principiile i normele ortodoxe ale ecuml
nisraului. reguli i discipline ecumenice ee s-J
convenit între Biserici, respingerea pro/elitiMm
lui. practica imediat a mrturiei comune;

• teologia sacramental i eclcziologiu om
dox acceptate de celelalte Biserici;

• misiunea apostolic i educaia religioas dfl

spaiile ortodoxe suni expuse a/i prozelitismul!]
micrilor i gruprilor evanghelice fiindamen)
talislc. Biserica Ortodox sufer din cauza uniaj
tismului arhaic i a prozeliismului. Toniu aceast
situaie nu constituie o raiune pentru a degrudt,
exclude i clasifica celelalte confesiuni în numel
unuidogmalism inflexibil i a unor poziii neî
verificate:

• orice aciune misionar, catehelic i pas-
toral are loc într-un context ecumenic. Biserics
Ortodox nu trebuie s se i/oleze in spatele unul
zid al antiecumeuismului;

• exist o tradiie de practicare a iconomiei]
bisericeti fa de alte confesiuni, tradiie care tren
buic reînnoit în favoarea comunitii ecumenice,
naionale i regionale;

trebuie s fie luat în considerare experiena
preoilor de parohie eare. din molive pastorale i
pedagogice, au practicat „iconomia" in diverse!
ca/uri i forme.



TRATAT DE TEOLOGIC DOGMATIC l ECUMEMCi

Receptarea convergenelor teologice,

re/ultale din dialogul ecumenic

lvi Studii teologice. XXXVII (1985), ni\ I-

127-134)

•iunea de „receptare" sau „proces de re-

c" eslc folosita recent în vocahularul ceu-

. cu un sens precis, anume, recunoaterea

u Ic" de ctre Bisericile cretine. în primul

[e ctre Bisericile membre ale Consiliului

i
I
nic

7
a unui text de convergena teologic în

privete Botezul Fuharislia, Preoia. Doeu-
filtil in care au fost formulate aceste conver-

ne (denumire prescurtata BFM, de la Baptism,

tharîst, Minislryi a fost pregtii de Comisia

fcdiuâ î Constituie'
1

(din care fac parte i
blogi romano-catolici) i a fost adoptai în una-

lutac la conferina acestei Comisii, de la Linta

fu), în ianuarie 1982. in Prefaa care însoete
im 1 propriu-zis. Comisia respectiv invit Bi-

leile sâ pregteasc un rspuns oficiul la cea

|i înalt treapt de autoritate- Acesl rspuns
rial al Bisericilor este socotii a fi un pas vital in

», v-i
i de receptare. De reinui înc o distincie

(portant ce se face în Prciafi; „Desigur, noi am
j/at un acord de un nivel remarcabil, dat n-am

|Uns pe deplin ta un eomensus (cnnscnlire)
v
\

* onuielul Central al Consiliului ecumenic al

lisei icilor. în sesiunea sa, din iulie 1 yS2. i-a
liniti documentul i 1-a trimis Bisericilor, eerân-

le < (1facâ posibila o cal mai larg participare a

norului lui Dumnezeu, Ja loate treptele vieii

periceti, în procesul spiritual de receptare a

Kstui texf\ Comitetul „invita fiecare Biserica

pregteasc un rspuns oficial la acest text. i.i

ivclul de autoritate propriu cel mai înalt \ Adu-
rea general de la Vancouvcr (august. 1993).

r sâ examineze tex ml, a confirmat recoman-
de anterioare. Comitetul de orientare al Adu-

rii, în raportul su, insist ca Bisericile membre,
penoada urmtoare, s acorde o atenie deo-

rhiiâ procesului de receptate a declaraiilor, re-

le sub tillul „Rulez, Euharistie, Preoie", in-

lusiv, la nivelul comunilâiilor locale. Raportul

ibliniaz c implicaiile liturgice i spirituale ale

kestor acorduri sunt de o importan cu totul ex-

repiional. Comitetul central, în sesiunea din au-

(usi 1984, a cerul, printre altele, s se clarifice

Icrmcnii „rspuns
4

* i „receptare". Termenul de
nedarc a rspunsurilor oficiale din partea Biseri-

:ilnrcra statutul anului 1985. Dup aceust dat.

Comisia „Credin i Constituie" va colecta, rezu-

ma i evalua aceste rspunsuri- Comisia va prezen-

ta un raport special în care va evalua importana
iiceslui proces de reccplare, pentru viitorul micrii
ecumenice in ansamblul ei. subliniind cele mai
semnificative acorduri i convergene pe care le

relleel documentul, precum i problemele care

necesit o elaborare în continuare, „dac se ur-

mrete un acord suficient în credin*", O prim
descriere a acestui proces s-a lacul de ctre plenara

Comisiei „Credin t Constituie", care s-a inui la

Slavanger - Norvegia, in august 1985. Examinarea
procesului de receptare a documentului ULM de
cire Biserici a fost i unul dintre obiectivele

principale ale conferinei mondiale „Credina >i

Constituie**, care a fost organizat la Santiago de
Compostelta, în 1994 (cronologia aceslei con-

ferine este; Lausannc - 1927. lidinburg - 1937.

l.und - 1952, Monlreal - 1963) (Ve/i: 1M.R.
iilUril .Mu &E\t â la fannoma". Ircnikon. 1996.

nf 3,pp 525-33 1)-

Keceptarea Tradiiei este o operaie conci-

liar, episcopal i eele/ialâ in acelai timp. De-
sigur, exista o distincie canonic intre partici-

parea episcopatului i cea a lotcilor Episcopul arc

datoria sâ „invefe cu credincio$ie cuvântul ade-

vrului" (II Tim, 2, 15). Episcopul eslc chemai,

prui hirotonia sa, sa dea mrturie de tradiia apos-

tolica, din perioada de zidire a Bisericii, care con-

stituie elementul de continuitate i de umtate în

[Jt&crica istoric. II face aceasta deoarece, în vir

lulea succesiunii apostolice în care a fost hiro-

tonit, deine „o anumita harismâ a adevrului"
(Irineu, Adw Haer

s
IV, 26, 2). Autoritatea de a în-

va |inc deci de rspunderea sa episcopal.

Iipiscupul nu înva îns în gol i în mod izo-

lat ca i când credina i viata Bisericii n-ar avea

criteriile i principiile ei. Mai întâi, fiecare episcop

exercit autoritatea sa iii solid uni (Oiprian, De
EccL Cath. Unit., 5), în mud colegial Apoi, laicii.

[rin mrturisirea lor, prin cultul >i pnn experiena

:>r actual, sunt implicai în i$t< rria acceptrii Tra-

diiei, în succesiunea aposlolu Nu numai coni-
nutul mrturisirii de credin, ct i fidelitatea cor-

pului Hisericii - sensusjideiium - eslc un clement
component al succesiunii apostolice. Nu numai
episcopii, ci ii martirii, in chip special, mrturi-
sitorii, sunt cei care asigura continuitatea Bisericii

in succesiunea Apostolilor Iar aceast participare

â laicilor la formarea unui consens în materie de
credina nu este o simpl chestiune sociologic. l:a

este reclamat de principiul sacramental i pnev-
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malologic Cci Duhul Slnt este Cel Care antre-
neaz Biserica in ascultare liber fat de lisus
Hrtstos 51 lucreaz in lot trupul acesteia, in Taina
Muungeni, CI a conferii fiecrui botezat un ca-
racter sacerdotal i ud dar profetic. La Liturghie
clerul . laicii particip împreun In celebrarea
credinei m mod sacramental. Prin urmare, din
punct de vedere eclcziologic trebuie s existe un
consens real. actual, foire ierarhie i comunitate
Receptarea este operaia conciliar în care se ex-
prim pleruma Bisericii.

Problema principal este aceea dac aceast
comunitate de laici exist .i dac ea este acceptat
sau negat s participe la acest dialou. în prac-
tica,.participarea comunitii laicilor la~rceeptarca
1 radinei nu este deloc uoar. Recent, Bisericile
Ortodoxe au încercat s considere cu mai mult
spun cm ic unele aspecte ale tradiiei cauonice. si
anume, acelea care nu mai au o semnilîcaiic ma-
jora pentru spiritualitatea de azi. Araumcnml ne-
gativ lojosil a fost acesta: poporul credincios nu
este suficient pregtit pentru o nperaic de acest
gen. Din pruden pastoral exagerat' se atribuie
poporului un rol exclusiv conservator, confundat
cu tradiionalismul. De aceea, s-a cerut s se
înceap o de/hatere pastoral real, ui interiorul
tccarei Biserici, pentru a se vedea in ce msur

laicii influeneaz sau nu viaa Bisericii. Se .tie câ
in istoria formrii tradiiei ortodoxe locale laicii
au avui uu rol creator, decisiv: au idcntilieai'slintii
ragoaab, au cerut s se introduc limba vorbita 51
Scrisa in cultul liturgic, uu luptai s se organizeze
Biserici locale, care sâ in seama de naiunea si
cultura respective.

Un model de dialog între autoritate si comuni-
tate este Liturghia. Fa cultul lilurgic nu exist parte
care da i parte care primete, parte care decide i
parte^ care ascult, ci toi cuncelebrcazâ. fiecare
aducând, in aceast concclcbrare. un dar particular
dup starea i vocaia proprii.

6. Uniatismul

Umaiismul sau chemarea Bisericilor Ortodoxe
la „întoarcerea" la Roma i la supunerea fat de
episcopul de Roma rmâne i astzi un obstacol
important pentru ecumenism. Sinoadele din [ von
(1274) i Florena ( 1438), care au promovai aceas-
ta metoda, au euat. „Unirile cu Roma'* în secolele
XVI

j t XVU au reuii datorit factorilor politici

Hle i-au interesat i i-au atras doar pe episi
credincioii rmânând ortodoci. în realitate L
arc o semnilicaie mai mult istoric decât acul
deoarece romano-calolicii tiu câ unirea cî
brutar, prin „trecerea la Ronia" a ortodocii»!
lost o grav eroare ecleziologic i ecumet
asa cum a declarat Conferina panortodox;
Rliodos, din 1964.

In Orientale lumcn, papa loan Paul al I

reia dup 100 de ani. ideile lansate de l.eonj
îll-lea în Oricntatis Digntras (1895). Papa
aici o descriere elogioas a teologiei, a spinii
luaii si a monahismului oriental. Papii nu citeai
ins Rspunsul Patriarhiei ecumenice, din aed
ou (Patriarhul Antim), iu care Occidentul i Ori|
Iul sunt piezentate ca dou concepii cclezioloA
diametral opuse. Deja. în 1848, patriarhii orient!
«cuscr cunoscut ca nu exist mrturii nici'
teologia apostolic, nici în cea din primul milen|
ogsprc dogma primatului papal (formulat de Cd
ciliul Vatican 1, IH70j.
i aici e o problem de metod: la toate in.

laule uiuomste. lie pun concilii regionale (ic nn|
cnacuei. ortodocii au foruiulai un rspuns ferfl
Daca papa de/groap apelurile unioniste, pe eaj
le îmbrac într-un limbaj nou. de ce, atunci, orjl
docsn n-ar relua „rspunsurile" din trecut" Mj
este o soluie: ueeea de a accepta rezultatele dii
«gurilor bilaterale, ca, de pild. Documentul de
Balamand din I 993. în care se arat c e posibil]
unitate tara unialisru. I-sle nu numai surprinzât<
dar este maceeptabil ca într-o enciclic despre L
mina Orientului s fie ignorai acest document i

alte declaraii rezultate din dialogul bilaters
calolic-ortodox.

Care este rspunsul ortodocilor la acesi
noi serwori-encielice papale? A retipri RâspurJ
sunle

:
din 1 848 i 1 8957 A pregti im rspims adj

Uoc > Cea mai consecvent poziie ar fi aceea dej
cere papei loan Paul al ll-lea i Congregaiei perj
ini

1

doctrina credinei (Cardinalul J. Ralanger s?
valideze textul Comisiei mixte pentru dialoe tet
logic orlodoxo-catolic (Balamand. 17-24 iun
I 993): yUmatvimul. metod de umre din trecu 1
cutarea anual 11 deplinei comuniuni, text Jranl
cez: Irenikon. LXVL ni. 3. 1993. pp. 347-356),

Fxista unire (între Catolicism i Ortodoxie
lara uniatism? In momentul în care se credea cj
ambele pri ale Crclinismului respinu uninlisnim
ca model de unire, papa loan-Paul al Jl-lea col
memorand l Injrea de la Brest ( 1 596). face din nou
elogiul untalisrmilui:
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in istoria Bisericii catolice, de o mare im-

tufa este faptul c aceasta dorin îndrep-

ta a fost respectata i c actul de unire (cu

ii. it.tr.) n-a însemnat trecerea Ia trat/ifia la-

i ua cum unii s-au gândit c aceasta trebuia

i^m
realizeze. Bisericii lor li s-a recunoscut drep-

m fie condus de u/t ierarh propriu dup o
uplin specific i s-i menin patrimoniul

[spirituali liturgic orientai.. Diferentele care

_ u ivit i dezvoltat In cretinismul orientali in

bcctdental in cursul istoriei provin in mare
e din culturi i din tradiii diverse.

Unii vad in existena Bisericilor Orientale
Uce o dificultate pentru ecumentsm. Infer-

ând din nou Unirea de la Brest (1596). ne lu-

am cure este sensul acestui eveniment de
purr Este vorba de o unire care privea numai o

geografic precis: totui, valoarea sa este

e pentru problema ecumenic in ansamblul
'iserici/e Orientale catolice pot s aduc o

^ttrthutie foarte im/mrtant la ecuntenisni,,. Fi-

tea fa de vechile tradiii orientale consti-

\
i nd din mijloacele de care dispun Bisericile

W&aale CatolicepeMru unitatea cretinilor

[
Biserica greca-catalic din Ucraina d slav
iwwtestfh,, pentrufidelitatea ei eroica fufa de

mcesorul lai Petru... Ea infelege ca aceast fi-
wtittUv /> aaz pe calea angajamentului pentru
mttitea tuturor Bisericilor" (Scrisoarea apos-

piua a pupei loan-Paul al II-lca: ..Patru sure de
m de Iu Unirea de la Brest \ fext francez: Chre-
bni en Marelte, nr. 49. 1996, p. 5).

Patriarhul ecumenic de la ConslnnlinopoL
Brbind pentru întreaga Ortodoxie, arat ca te/dc
j-.ii.iiL- tic episcopul Romei în eneielieile recente

Uni in ruptur tataia cu tradiia rsritean: „Am
Mut s constat cu surprindere câ in Enciclica

iipalâ Lumea Orientale, s-a fcut efortul de a se
tmepe picior de egalitate comunitile din Ras'
U i vechile Biserici Ortodoxe, acelea care mume
trpetueuzJar întrerupere tradiia autentic a
rtmuiui mileniu cretin. Aceasta inseantnâ c

regimul
in neregula al wtiatismului. acceptat nu*

hui dup principiul iconomiei eefeziate i numai
h mod provizoriu, a fost considerat de Bisericii

Stanei drept o amnistie total acordat acestuia

alte cuvinte cu o sttuaie regularizat definitiv,

deci ca an model eclezial legitim, ceea ce, evi-

ta, nui HU vom accepta niciodat, cu toata dts-

ziia noastr pacific neschimbat i voina
ttstrâ de reconciliere dup spiritul Evottghe-

i
n
(Alocuiunea patriarhului ecumenic Harlo-

lotncos in [impui întâlnim cu Papa loan-Paul al

IMea, din 27 iunie 1995. la Roma. Text francez;

Chretiens en Marche (Lyon), m\49. ian.-martie

1996, p-4); Anton Houlepcn. „Uniatism artd mod-
e/s oj unity in the ecumenicul movement'\ Kx-
chnngc Journal of Missiological and l cununi
esil (tatttrch, voi. 25. nr. 3, 1996. pp. 202-221 ),

7. Folosire* „ritului bizantin*'

Aceast interpretare rilualisl a Ortodoxiei, re-

dusa Ia ritul oriental (dei sunt recunoscute valorile

ei specifice: liturghia bizantin, spiritualilateu.

monahismul, conciliantatea local), se gsete în

toate documentele recente ale papei loan-Paul al

IMea: Tertio Mtllenio Ailveniente - In ajunul Mile-

niului al I/Nea, din 10 nov. 1994. Ut Vnum Sittt -

Ca toi s fie una. din 25 mai 1995 i Orientale

Lumen - Lumina Rsritului, din 2 mai 1995, Pa-

pa ii invita pe cretinii orientali unii cu Roma s
rmân fideli acestei tradiii.

Or* tradiia rsritean este o uadiie eclcztala

în care ritualul, cultul, lex orandi, nu se pol separa

de doctrina >i de stmeturu unei Biserici, (ftiodoxia

nu poate II limitat la un ri1 liturgic. Cine recu-

noate tradiia rsritean trebuie s recunoasc
?i autoritatea ccle/ialâ care o garantca/. Apoi.
Biserica Ortodox a existai înainte de tradiia litur-

gic i canonic bizantin i nu se poale confunda
cu ea. Prin validarea exclusiv a ritului, luat în

mod independent de doctrina ji de nuluriuilca Bi-

sericii, se deschide calea pro/cliljsmului

O conferin ortodox despre înnoirea în cult,

se exprim aslfel;

.. Una din consecinele cderii marxismului
ateist a fost ocazia ce s~a oferit diferitelor comu-
niti religioase s fac prozelitism in mod des-

chis. Aceast libertate este, uneori, folosit im
potriva ortodocilor in cadrul ttnott evanghelizri

a Europei». Un exemplu este folosirea «ritului

bizantin** in scopul de a face prozelitism. Oamenii
suni condiii sa cread ca, din moment ce ritul

liturgic rmâne acelai, recunoaterea unei alte

autoriti hwcriceti este secundar. Poporul este

ispttit de avantajele materiale ale legturilor cu
Occidentul, ca s cread ia esenfa Ortodoxiei
este pstrat in rit

Trebuies se tie c Ortodoxia nu te identifi-

c cu un t jit'\ fie acesta , bizantin' sau „rs-
ritean* Ortodoxia exist mult mai înainte ca
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rit prqk \tu ro> mu a

acest* riturisfi luat fiin, a supravieuit in ca-
tacombefurpreoi ifr rituri i va continua sâ
existe dup dispariia ritului bizantin

Ortodoxia este o realitate mult mai profwulâ $i
integral, ditt carenu se poate detaa Liturghia, iit

timp ce e respins viaa fie tttre aceasta e bazata.
Ortodocii trebuia s adânceasc semnificaia

existenial a rugciunii i a comunitii, aa
înaintaii lor au fostforai sfac aluna ce

fiindprsii de ierarhi dup unirea de laBm
LitovsL ei qu format fraterniti intemeiatm
spiritul de coneitiaritatc" (Vezi: Internaionali
viewofMission fGeneva), vot LXXXII <P
dt. 327-4).
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iconomia bisericet

XXX. Unitatea în comuniune. Comuniunea euharistic

1- Care este situaia eeIeziaIa a cretinilor care
Se afl în afara limitelur canonice ale Bisericii

Ortodoxe? yJn general. Ortodocii evita sâ dea
definiii precise despre calitatea edeZiol a Bi-
sericilori a cretinilor in afar de Ortodoxie, nu
pentru c ar fi indiferenifa de temele doctn
nare, ci pentru ca ei consider c urmrile ec/e-
ziofogice ale ereziei i/sau schismei trebuie sfit^
lsate in judecata tui Dumnezeu Ei se concen-
treaz pe meninerea mrturiet pozitive despre
Adevr,fa de care ei simt c au o rspundere"
{Orthodox Contributiotts to Nairobi. p.I2). Teza
aceasta, dup care Ortodocii nu se pronun des-
pre cclczialitatca celorlalte Biserici cretine, teza,

pe care mitropolitul loan IZizioulas) de Pergamcm
o numete agnosticism edeziofngic. este pusa azi

la discuie. Teza a fust susinut de teologii rui
(G- Flqrovsky).

2. fn etapa actual a dialogului teologie cu
celelalte Bisericii poziia Bisericii Ortodoxe
(Vezi:

t
,I.es Orthodoxcs et Punile de TEglise",

. 1975. pp. 379, 416-417) poale fiContacta iu\ 91

exprimat astfel; Biserica Ortodox nu practic
azi eoneelebrarea .i comuniunea euharistic cu
Bisericile i cu cretinii care nu lac parte din cor-

pul ei v/ut Reluarea comuniunii sacramentale
cu celelalte Biserici, ca i introducerea ospitali-

tii euharislice deschise (primirea la Euharistie a

credincioilor unei Biserici diferite de cea a preo-

tului-eelchrant). rmân probleme extrem de dj
cate* Acestea impun condiii eseniale:

a) Recunoaterea reciproc a Bisericilor sc|

rate ca Biserici depline i legitime, ca i integra

lor inlr-o comunitate conciliar, presupun o vi

ne eclezioiogicfi unificatoare, care s fac pe
bil o comuniune viabil, slruetutat. cocrehtl

b) Unitatea în comuniune, vzut, a crclim
mului a fost i este o realitate celczialâ, istorii

Constituit în jurul unor structuri eseniale;
- Slânla Scriptur, adloritatea suprem unici

cuvântului Iui Dumnezeu, este înglobat intri

Tradiie apostolic perpetu a Bisericii, explicai
de Prini i definit in mod conciliar de Sinoad?
ecumenice, în prunele secole. Frontierele con!
sionale delimitate în mod polemic i neconciliar
secolele XUIOCVI (schisma Oricnt-Oceidenl, RJ
ibmia i Conua-Reforma) au impus mrturisiri!
texte simbolice particulare,

- Structurile sacramentale, respectiv. Tind
de iniiere, care menin Biserica în calitatea ei

comunitate euharistic* Trapul lui Ilristos, sacr|
meni al împriei lui Dumnezeu. Comuniunea
Taine (in sacris) se fondeaz pe credina In lî|

serica unici, l'na Sanda, care este mrturisit

;

Crez i care poate fi identificat în mod istori

vzut
- Slujirile ecleziale cu caracter sacerdotal, ca

asigur unitatea ii continuitatea ecleziet locale
succesiunea apostolic, ca i reprezentarea Preoit
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Binstos in mijlocul poporului Su. In ultima

pic mai mulle Biserici locale au lacul cunos-

I sub form de declaraii pastoralec nu accep-

Sfmtele Daruri cretini care aparin unei Bise-

Icc nu mrturiile aceeai doctrin de credin,

l ales, in privina Preoiei #i HiihurislieL Rceu-

nicrca reciproc a Preoiei celor hirotonii ar li

Bas decisiv spre comuniune euharistic.

- alemul conciliar (local, regional, ecumenic)

iinsirumcnl de a rezista alai contra eoufesto-

fcmului excesiv i exclusiv, cât i conira reven-

Hni unei jurisdicii universale de ctre un pri-

# tar acordul tuturor primailor Bisericilor

Ic.

fc) Dorina tuturor Bisericilor de a reali/a aici i
im reconcilierea druita de Dumnc/eu în lisus

Hlos t de unde, datoria lor de a spune împreun
fCuvnt profetic la începutul mileniului III, de a

[rspuns credibil lumii pe cate de alienare spiri-

klfl $i dislocare moral. Toate Bisericile trebuie

[adune, nu s risipeasc* Unitatea cretinilor

[litru reconcilierea lumii este o aciune ecume-

[ Una din exigenele catolicilii este aceea ca

,*meilc s se asculte unele pe allele spre binele

porului Iui Dumnezeu.
3. I hi document ortodox, intitulat lisus HtiS*

Viaa lumii, pregtit pentru Adunarea general
* ^iisiliului Ecumenic al Bisericilor, de la Van-

/er (1983), face urmtoarele recomandri:
. Euharistia este oferit totdeaunai pretutin-

nt nu doar Biserica, ci întregii creaii t in nu-

m ei. Deschiderea spre umanitate i spre in-

\faga creafie, acesta este semnul distinctiv al

intualitii euharistice autentice.

i totui deschiderea noastr euharistic spre

tmea întreaga nu înseumn c adunarea eu-

tnstica ii pierde identitatea de Trup ales al lui

fptstos* Dac comunitatea euharistic insâi de*

\eite toate barierele de stare i de neam, dac
ea nu vor mai Jl nici iudet\ nici pgâni, nici

)hi nici slobozi, ea are totui integritatea ei pro-

W
t
mr celor nehotezafi (inclusiv catelnanenihrt

\u Ic este îngduit participarea h Euharistii1
.

yulutristia este actal comunitii in Hristos prin

\t*tez i prin Mirungere Comunitatea ii deschide

ornle lumii în momentul când este propovduit

U vântul lui Dumnezeu, dar le închide înainte de a
titra în prezena Atotputernicului, acolo unde

tirtstas st de*a dreapta lui Dumnezeu i unde

jertfa euharistic este oferit venic de Hristos -

Mare/e Preot
Aceast dialectic a fierilor care se deschid i

se includ alternativ (cele ale Bisericii i nu ale

inimii noastre) este taina central a identitii

Bisericii i nu sufer nici un compromis. Masa
este a Domnului, dar aceasta nu înseamn c
oricine se poate împnai, fr deosebire, cu
Trupul i cu Sângele Domnului. Euharistia este

pentru comunitate; road vieii euharistice este

pentru lume. Jertfa etdtaristicâ este oficiat in nu-

mele întregii creaii îns numai modularele trupu-

fai lui Hristos, integrate în Hristos prin Botez î
prin Mimngere i trind viaa in Hristos, pots ia

parte ta Sfintele Taine. Nici unul nu suntem vred-

nici s-ofacem, iar Dumnezeu, în nesfârita mil,

ne îngduies ne împrtim ai cina Euharistiei
"

(Trad. rum. în .^Mitropolia Banatului^ m\ 1-2* pp.

16-17, iamurie-februarie 1983).

4. Aceast ..dialectic a por\ilor\ cum este

descris mai BUS, nu permite deci practicarea ime-

diat a comuniunii euharistice intre Biserica Or-

Lodox i celelalte Biserici cretine, neortodoxe.

Cu alte cuvinte, in situaia actual a raporturilor

intcrbiacriccU, Biserica Ortodox se reine s
ofere Sfintele Taine cretinilor de alt confesiune

cretin i se retine s primeasc Euharistia sâ-

varia de alt confesiune. Primirea împrtaniei
intr-n Biseric dal înseamn, pentru ortodoci,

unirea deplin cu aceast Biseric. Desigur, orto-

doci pol participa la slujbele liturgice ale celor-

lalte Biserici, penuu rugciune comun i mrturie

comun, public, dar. în nici un ca?, in vederea

Cuminecrii.
5. Aceast ^dialectic a porilor" are, totui,

nunalele eL deoarece trebuie s in seama de dez-

voltrile ce se produc astzi în materie de teologic

i de practic ecumenic. De pild, aceast teolo-

gie insist s se ia în considerare în mod serios

principiul diversitii in exprimarea teologic i
în formularea confesional a aceleiai tradiii sau

doctrine. Pe plan ecumenic, se propun conver-

gene în interpretarea actual a Tradiiei aposlolice

sau a Crezului ecumenic din 381. Consiliul Fcu-

menie al Bisericilor împreuna cu Biserica Ro-
maiuvCatolicâ. a pregtit un text unic in felul Iui

despre Botez. Euharistie i Preoie, care conine
convergente teologice tuiidamentale cu caracter

ecumenic. Textul a fosi Irimis Bisericilor membre
în vederea „ receptrii*'. Iixjsl, apoi» un progres
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«Vidau nu numai în domeniul convergenelor teo-
logice, ci i în ana mrturia comune ecumenice.
Bisericile îi dau seama acum de importana
uniiin vzute a vieii cretine, care trebuie s de-
peasc orice contradicie istoric i actual. în
multe locuri, cretinii de diverse confesiuni is-
torice dau o mrturie concret, ca expresie a unor
convergene profunde. în anumite situaii, colabo-
rarea ecumenic practica rmâne siugurul mijloc
eficace de a depi problemele dificile locale.

Aadar, dialectica porilor care se deschid i se
închid alternativ trebuie s in seama nu numai
de clementul de ordin istoric ce separ Ortodoxia
de unele Biserici, ci i de desvoHana actual a
celeziologici ecumenice, in special, de a realist
interpretare a diversitii Bisericilor locale in con-
textul Bisericii universale, precum, si de noua si-
tuaie ecumenica in care triesc Bisericile astzi,
de noile instituii ecumenice, de urgenele de ordin
pastoral si milionar, in fala crora Bisericile sunt
chemate s dea o mrturie comun concret. Dup
un mileniu de excomunicri i de excluderi, cre-
tinii se roag* pentru venirea uimi mileniu de re-
conciliere si de recunoatere. Fr îndoial, prac-
tica tradiional privind comuniunea in materie de
Euharistie va li influenat de aceast nou îne-
legere ccleziologic i dezvoltai* ecumenic, li.

Bria, Ecclesial Untty ui ihe Ecumenicul \fove-
mont, ..The (Vreek Orthodox Theoloftiea! Revtew"
26(1981), 4>,

6. Concluziile acestei evoluii sunt pozitive.
De pild, nu exist nici un impediment de ordin
doctrinar sau liturgic împotriva eoncelebrrii litur-

gice in Tainele liuharisiiei si 1 lirotoniei) si comu-
niunii euharistice imediate cu Bisericile Ortodoxe
Rsritene, tratate ca Biserici surori egale. Or-
todocii de la Constanlmnpol au motemt ruptura
eu aceste Biserici (Armeana. Copt. Etiopiana,
Sirian - India, lacobit - Siria), ca o situaie ereal
de contextul politic dm timpul controverselor hris-
uiloice. Din conversaiile teologice recente cu
reprezentanii acestor Biserici s-a conchis, lotui,c diferenele în materie de hnstologie - diferene
relative la natura lui I Iristos - provin, mai detrrab.
din vocabularul folosit cu preferin de anumii
teologi din epoca respectiv, decât din învtura
de credin însi, care este ortodox. De altfel, in
Tradiie se pstreaz diverse expresii teologice ale
aceleiai dogme. Ruptura având un caracter istoric,

reluarea comuniunii euharistice eu aceste Biserici.

2rVl

prin recunoatere reciproc a Târnelor i a l>reaj

în succesiune apostolic, este posibil imediat]
Acelai principiu se poate aplica i Biserl

Vechi- Catolicilor. Nu exista nici un obstacol
potriva unirii pe loc a celor dou Biserici. J.

lipsa de curaj i de imaginaie.
7. Biserica Ramano-Catolic este de oriiâ

apostolic, pstrând marile tradiii dogmatice]
bisericeti comune. In principiu, in virtutea siict

suinii apostolice, recunoaterea Tainelor caiol
în special, a Preoiei i a I euharistiei, este dl

posibil. Ridicarea anatemelor reciproce unii
episcopul de Roma i patriarhul de Constantini
pol. în 1965, are o marc valoare simbolic. Dc|
ind stereo lipuri le din irecut. Bisericile se numi
Biserici surori. în practic, problema unitii 1
vzute este. în continuare, amânat, suspendai
Ortodocii formuleaz condiii ferme de unita
în comuniune i nu accept s li se impun
fora doctrine i tradiii „latine", cunoscute doi
pe plan regional, practicate de o Biseric particj
Iar în virtutea principiului diversitii. Pentru d
todbci, Biserica Romei a fost i rmâne o Riserfl
particulara, iar dogmele latine uu sunt altcei

decât rspunsul aecslej Biserici în contextul
specific. Ortodoxia reclam deci revenirea la ae<
viziune apostolic a Bisericii, la acea unitate
comuniune-koinonia universal, în care subzid
Biserici locale depline, in cra fiecare îi pstrea
autonomia, egalitatea i libertatea, i care se eî
prim în mod concitiar.

Multe din divergenele doctrinare care creea
obstacole. în ce privete comuniunea Ortodocii*
cu confesiunile ieite din Reforma protestant di
secolul XVI. suni acum pe agenda dialogului tei

logic cu aceste Biserici. Exist premise pozitive
se ajung la un consens doctrinar cu anglicanii
cu luteranii, referitor la „CtiMirmttatea" Yraâii
i la rolul instituiei episcopatului în succesiuni
apostolic pentru identitatea i unitatea Bisericii
Ortodocii i reformaii trebuie s caute punct]
comune în teologia lor sacramental i euharistiei

8. In dialogul cu Bisericile i cu conlesiuniM
protestante, luate in general, trebuie s se in sea]
ma de faptul c morfologia lor confesional a fi

ereal i de factori ..neteologid". i. mai ales, di

un protest profetic contra unor tradiii romane rari
ba/ biblic, teologic i ecumenic explicit,
plus. trebuies fie recunoscute i reinute acele
forme valide, acele misiuni specifice unui conte)



ural i politic sau experiene istorice $i otice

Vi/orii, ceea ce repre/intâ contribuia Reformei

Li >na Bisericii universale,

b. Care suni mijloacele de a intra în Biserica

KhltA? Potrivii Tradiiei. Biserica accepl ca

pnhn ai si. fie persoane, fie comuniti neorlo-

pc. prin doua mijloace: acribia, adic primirea

m VainaBole/uluL a Mirungerii i prin mrturi-

ki« credinei ortinioxe §i respingerea ereziei sau

Et ni lor dogmatice; iconomia. adicâ primirea

m Mirungere $i prin mrturisire de credin. In

, piu. Biserica nu recunoate Tainele udnii-

prale in afara de Biserici de aceea iconomia

Eponime o judecata asupra validitii sau inva-

tâii Tainelor sfivrtlc în Biserica de origine, în

E.u tui sinodul local decide statului grupurilor

^c cer comuniune eu Biserica Ortodox, ca i
ndilnlc in care se aplica iconomia in ca/un pas-

le concrete* Se poale da Huharistia celor din

na .' .Jtecures se cercetezepe sine inainte s
mâm e pâinea aceasta i sâ bea cupa aceasta:

c«J care mnânc i bea tu nevrednicie vscht-

. mnânc i hca. nesocotind Trupul Dotnnu-
"

li Cor. 1 1, 2S-29). De lapL iconomia nu se

mparâ cu indulgenta unei Biserici aa de alia

feeric i nici nu este a metoda de discriminare

<l Biserici 1_ :i decurge din principiul de eonci-

nialc. care consacr ceea ce esle comun i esen-

I inUe Biserici.

10. O mai mare coerena teologic a Ortodo-

:i esle necesar nu numai pentru misiunea ac-

a ortodocilor, ci i penlru ecumenism. Hste

noseut c, în fala problemelor controversate

Contemporane: convergene ecumenice în doctrin.

Etonomli i auinceralia ca principii canonice,

bieclcle sociale i politice, confluenta dintre

dina, cult si cultur, teologia ortodox a dat

spunsuri abstracte, mai puin pastorale, lixist

k/i mai multe scenarii de a prezenta Ortodoxia.

Scenarii ce se suprapun sau se conlru/ic. Se inecar-

TKATAT nt ICOtiOOE dogmatica *i tciMEMrx

ca sâ se menin unitatea istorica a Ortodoxiei, în

jurul unei tradiii sacrosancte bi/untinc, care i-a

pierdui, de fapt. universalilalea ei formal. Fan nu

demult, leologia ortodox a fosl tributar unor in-

fluene exterioare. Absena unui dialog teologic

inlern afcciea2 imaginea Ortodoxiei în lume.

13, E timpul sâ se arate, in termeni specifici,

care este semnificaia Ortodoxiei pentru istoria to-

tal a cretinismului, penlru micarea actual de

manifestare a unilâtii cretinilor, punând in Iu*

min ceea ce au în comun Bisericile separate.

Mcioda folosit pan acum penlru a trata pro-

blemele ecumenice excepionale a fost, de ase-

menea, defensivi polemic. Inlr-adevr. studiile

comparative interconlesionale iau forma unor

pre/entri severe- polemice, chiar arbitrare. Nu

este vorba doar de tonalitatea limbajului, comba-

tiv, apologetica, ei i de acurateea i de acluali-

lalea interpretrii celorlalte confesiuni cretine.

Multe studii comparuuve se ba/eo/ pe o literaluru

depita, servindu-se de analogii in care confesiu-

nile comparate mi se mai recunosc. Mai mult, mo-

dul defensiv în care c descris Ortodoxia nu Ias

loc penlru comunicare i diulng. Ortodoxia apare

ca o Biseric suficient siei, mai puin interesat

de inicarca ecumenica. Oi\ Ortodoxia dispune de

caliti ecumenice excepionale, ce trebuie sâ lie

puse Iu îndemâna luluror. E drept c dificultile

actuale nu permit imediat o strategie noua. Cci toi

mai multe confesiuni eterogene i secte deri\ ate au

invadat spaiul Bisericilor Ortodoxe (în l;uropa

oriental i în Rusia), cu intenii pro/el itislc. si nu

ecumenice. Desigur, refacerea Unitii vi/ute a

Bisericilor separate. într-o lurae divizata, este un

proces complex. Aceasta presupune eforturi se-

rioase i durabile din partea tuturor bisericilor

cretine, in toate ariile vieii bisericeti i umane:

consens teologie, mrturie comun, intercesiune.

întrajutorare, solidaritate
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Comentariu:
Principii eclcziologice ortodoxe

(Mitropolitul John Zizioulas of Pcrgamon. în
The Ecumenica! Movement.... WCC, Geneva,
1996, pp. 40-41)

1. Biserica csle una si numai una: ea csle o
entitate istoric. Nu putem s fim satislacui cu
ideea despre o Biseric nevâzui sau despre o uni-
tate „nevzut" i „spiritual". Teza lui S. Bul-
gakoy de a considera Biserica drept o realitate
„spiritual", ca o „experien de via'' poale in-
duce în eroare. Ortodocii vor ca ceilali cretini s
ia în serios unitatea vizibil a Bisericii i într-ade-
vr se poate observa c. cel puin de la Nairobi,
apelul pcnlru unitatea vizibil ocup un loc central
în agenda i în limbajul ecumenic.

_
2. Biserica este o entitate eshalologic. Aecasln

afirmaie nu are scopul de a o înlocui pe cea pri-
vitoare la caracterul istorie al Bisericii, lia vrea
s aminteasc faptul c entitatea istoric numit
Biseric este in mod contient chemat s re-
flecteze comunitatea eshalologic, s fie un semn
i o imagine a Împriei, l-or o viziune eshalo-
logic. Micarea Ecumenic se va deteriora într-o
afacere secular efemer. Ortodocii doresc s
aminteasc mereu viziunea eshalologic a Bise-
ricii, Orice ar fi, ca entiti istorice, toate Bisericile
- membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(CF.B), ele trebuie s fie mereu judecate prin ceea
ce împria ne cere a fi. prin ceea ce vom fi. liste
încurajator faptul c un studiu pe agenda Consi-
liului e intitulat ., tinerica - semn pro/etic al îm-
priei", dar nu c sigur dac viziunea eshalolo-
gic marcheaz Micarea ecumenic in totalitatea

ei i într-un mod decisiv.

3. Biserica este o entitate relaional, iar aceas-
ta înseamn mai multe lucruri importante. în
primul rând. Biserica nu este o entitate pietrifi-
cat care se transmile de la o generaie la alta, ca
un tezaur arheologic. Unii ortodoci ar dori s dea
acestei „conservri" a trecutului 'prioritatea cea
mai mare. Dac noi vom adopta o astfel de atitu-
dine - care nu este cea a Prinilor - vom ajunge la

o Biseric ce nu e în stares rmânâ în legtur cu
problemele fiecrui timp i deci incapabil s
poarte opera mântuilnarc a lui HristW în istoric.
Biserica se afl acolo unde Duhul exist i acolo
unde Duhul leag trecutul de prezent, iar prezentul

e deschis pentru viilor. Toate acestea fac part
ceea ce numim receptarea Tradiiei. Ceea ce?

mo.icnit de la Prini, fie dogm, ethos sa
turghie. trebuie s fie primii i reprimii, i în
proces, trecutul devine ceva existenial i n
simplu prezent mental sau ritualislie. Agenda
a dai atenie problemei receptrii, dar ne între

dac s-a (acut aceasta înlr-un mod salistac
Accasla. deoarece Ortodocii, pe de o parte^
vors lase tradiia lor (dogmatic sau de un alt

s fie confruntat suficient cu problemele
(aa se explic reacia lor la ceea ce se num
„orizontal ism"), în timp ce ueortodocii. pe de
parte, nu doresc sa ia în considerare ceea ce ni

transmis nou prin Tradiie (aa se explic md
în care problema hirotoniei femeilor a Ibsl tab
de ci), Ortodocii suni în Micarea ecumenic
ne aminteasc importana Tradiiei, dar i rec
tarea ei creatoare. Micarea ecumenic trebuie!
vad misterul Bisericii, din perspectiva reecpj
permanente.

Caracterul relaional al Bisericii privete,
asemenea, structura i preoia ei. Ar fi o gre
s gândeti c Biserica este o entitate ncslruc!
rat, dar ar fi. de asemenea, o greeal s oiucf
structurile ei ca valide în sine. in afar de koirtak
pe care acestea vor s o transmit. Acelai Iu
este adevrat cu privire la slujirile Bisericii Aci
ta este ceea ce am învat din teologia irinitar.

prin pnevmatologie în particular, ca baz a cele
ologiri. Conceptul de koUionia câtig teren
agenda CEB, i asia e un lucru bun. Este prea d
vreme s se spun unde va duce aceast aborda
Unul din pericolele pe care Ortodocii ar vrea s
evite este un fel de sanctificare a diversitii!
dauna unitii (la romano-catolici pericolul ar

1

opus. aa cum se vede din ultimele enciclice
p|

pale). liste, oricum, important s se sublinia
semnificaia critic a acestui concepi pentru MÎ
carea ecumenic. Ecleziologia ortodox trebuie
aduc o contribuie crucial în aceast materie, cj

care va depinde în mare msur viitorul Mi$câ
ecumenice.

4. Biserica este o cnlilate sacramental. Aed
ta este alt punct asupra cruia se va concentra con*
tribuia Ortodocilor în Micarea ecumenic. AcJ
punct, probabil, este cel mai dificil fiindc pn
supune comuniunea cuharisticâ pe care Ortodo
o neag ncortodocilor. Discuia acestei problc
nu trebuie s fie repetat aici. Ceea ce rmâne c
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Bte c aceast comuniune euharistic nu tre-

s înceteze s fie scopul (ortodocii vor zice

hiI ultim") Micrii ecumenice .
Importanta

ne aceast chestiune vie $i cenlial *t în

: c prin ea Consiliul ecumenic îi va menine

ierul su nesecular pe care, altfel, l-ar pierde,

(documentul despre BottK, [Euharistie i Pre-

) este im început bun i el a revelat un mare

(emiai pentru progresul viitor. Bisericile protes-

te au tacul prin acest document un mare pas

|e teologia sacramental, în special, cuhans-

ar acest lucru este semnificativ. Întrebarea la

Ortodocii vor trebui s rspund curând. In

1 când aceast gândire sacramentali continu

ifluente/e problematica Micrii ecumenice,

aceasta: în ce msur recunoaterea RoLe/uIui

Mica recunoaterea eclezialitii?

Aic-iica sunt câteva principii ecle/inlngiee Iun-

ncntalc pe care Ortodocii le poart cu ei - mai

c /îs. ar trebui s Ie poarte - in Micarea ceu-

Câ în felul acesta îneleg ei Biserica $i in
r

felul acesta ci ar dori ea partenerii lor ecumenici s
gândeasc despre HUerici Ei nu vor s vad CFB
c devine o Biseric de acest fel. Ei doresc, lotui,

ca Cliti s fie o ..asociaie de Biserici" care intesc

i lucreaz în conformitate cu acest mod de Bise-

ric, Unitatea va fi restaurat într-un mod sntos,

când aceast „asociaie" încurajat, sprijinit i
construit de CBB va fi mereu inspirat i va as-

pira la „modelul" adevrat al Bisericii descrise de

principiile de mai sus. Aceasta va însemna, în ul-

tim analiz, c pluralismul cclc/iulogie. propus

de documentul de la Toronio, s tic respins. CEB
nu trebuie s devin o Biseric, dar el trebuie,

eventual, s dobândeasc, în fond, o idee comun
despre Biseric. Not nu putem s continum pen-

tru totdeauna i s susinem puncte de vedere

diferite ^ contradictorii despre Biseric. A fost

inelcpl sa se înceap cu Jaissez-fairc
4
* ecle/io-

logic de la Toronto, dar ar li catastrofal s ac ter-

mine cu el.

.VALVA Ecumenismul în teologia român

(VeZI! Icoiogia dogmatic in perspectiva etv-

V/jj â< in Destinul Ortodoxiei 1989. pp. 29-53}

Oricine parcurge literatura teologic de spe-

rijhî.ate, publicat recent, fie sub forma manua-
tl"i }* a ic/clor de doctoral (mai ales cele ec-i

(opun un studiu comparativ), fie a studiilor i ar-

Icolclur din reviste, îi poate da seama c exist o
jiiiinmiilaic în modul în care se pre/intâ doctrina

li *i lalte confesiuni, m general sau pe capitole. în

hport cu Ortodoxia. Acest mod se caracterizea/

pnntr-o rigoare dogmatic motivat, printr-o in-

iMiKigcn realiti în spirit de deschidere ecu-

menic, dar tar aprecierea pozitiv a poziiilor

tudiiilor dogmatice diferite. Uneori, se fac inter-

I
tjri ambivalene, dac nu în spirit polemic, în

npinl de a menine tensiunea confesionala din tre-

cui: aprecieri emoionale, comparaii Iar nuane,

depite de noile cercetri.

Cel care a încercat ca România s îneleag

mnfcsiunilc cretine din unghiul Bisericii univer-

sale deci din perspectiv ecumenic, a fost profe-

sorul Milan esan de la Sibiu. Metoda sa merit

un studiu separftt Pentru el, jdeea „ortodoxiei"

este Q idee ecumenic, universal, care 5-a realizat

în forme variate, locale; de aceea nici Ortodoxia,

nici celelalte confesiuni cretine nu pol li înelese

fn afara principiului de „unitate in diversitate".

Lxistâ o epoca lt ecumenica " de referin în istoria

Bisericii universale care nu este o epoc de uni*

lormitule, ci de complementaritate între diversiti

specifice.

Mai mult. istoria Bisericii universale este, in-

Ir-un fel, o micare ecumenic, în sensul c Bise-

ricile, în ciuda diviziunile!, a schismelor i a ana-

temelor reciproce, rmân într-un proces de cutare

a unitii, de legitimare într-un context universal

(ca/ui Iui Martin Luther care face apel la tradiia

ortodoxa). Oc aceea, nu trebuie s fie exagerate

Lcndinele i curentele de separare, în dauna celor

de unitate.

Iat ce scrie teologul român, ca o eonelu/ie

general asupra evoluiei Bisericii cretine de la

întemeierea ei pan la 1054: „ Ceea C$ trebuie frtf3

subliniat, este faptul c atât fn B&h ci ji in Vest,

pân s au meninut aceste urme de autonomii fo-
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cate cu Liturghie, sinoade i patriarhii proprii
Bisericii* nu se simeau una, formând doar part,
dintr-un întreg. A fost un norocpentru Rsrit ca
s-au pstrat mai departe aceste note specifice
MU-i de mirare deci c in momentul declanrii
sc/iwnei din 1054. reac{iunea contra inovaiilor
liturgice i dogmatice mi venea numai din Bi-an td fi din Antiohia, din Ohrida, din Kiev. pro-
testând, parc, cu toii impotriva înstrinrii i/e
lima ecumenic a Bisericii

$t totui actul nefast din 1054 n-a fost incâ
semnatul dezbinrii în suflete, hic pe la l ISO se
mai împrteau apuseni in bisericile greceti si
vtce \vrsa. Mei un cronicar bizantin nud referin-e sa seji întâmplat ceva in 1054. Unit prini ruii romano-bulgari vor schimba chiar scrisoripândup anul 1200 cu papii i cu trimiii hr" 7£.
tona bisericeasc universal, voi. I. ed. II-a I'ditura
Instiluiului IJihlic Hucur'It, 1975. pp 434)

Studiul I.P.S. Mitropolii Nicolac Corneani.
Bl Banatului, despre Temeiuri/e învturii nrty-

1ol
C
,
,.," MllroPl,|" i baiului. Timioara,

. J
2 £''• es,L* un u)l "emplu de teologie sis-

lemulic din perspectiva ecumenic. Mai întâi
pentru c expunerea doctrinei ortodoxe are o talie
neta, o faa autemie, o ha/ credibil: ca nu reiese
din compararea ibr|aiâ sau din eliminarea po-
lemica a altor definiii confesionale, liste apoi o
prezentare actual, deoarece renun la anumite
afirmaii vehiculate de Mârturisirile de credin
din secolul XVII (de pild, te/a Iui Dositei al
Ierusalimului, din 1672. ca mirenii nu au dreptul i
Jacultalea de a citi Slnta Scriptur), afirmam care
nu [in de regula Ortodoxiei, ha. mai mult. este si
ncccumcnicfi. Mitropolitul Nicolae nu c/it s
puhhce. într-un capitol intitulai Sfânta Scriptur si
Sfânta Tradiie tn concepia micrii ecumenice
texte de convergen ecumenic, cel mai important
imid raportul Comisiei „Credin i Constituie 1 '

(Monreal. 1963). privind Scriptura. Tradiia i
tradiiile.

Aceste texte devin un punct de referin in
studiile sistematice, nu numai pentru c teologii
ortodoci au luat parte la elahorarea lor. ci pentru
a constata c, „ chiar dac distana ce-i separpa
cretini este apreciabil, nupuine sunt puncte/e
^^^^^"-{TmatttrH^aivt&uriiamaojx
p-97), ..In urmrirea acestui scop - scrie autorul -

ne vani referi continuu la pune tuf de vedere al
Bisericii Ortodoxe. Jr a uita c el nu este im-

2M

ptuiait integrat de toi cretinii îmbuatrtor
tn, noi este ,nsâ faptul câ de ta o vreme incu
sub influena cercetrilor teologice, ai osebit
celor biblice, i nu mai puin a ecumenismi
contemporan, opiniile cretinilor cu privir
Sfânta Scriptur si la Sfânta Tradiie au începui
se apropie, inlturându-se multe din nepotnv,
i din contradiciile din trecut" (p. 6).

Un alt exemplu ii constituie scria de .studii cil
sacrale teologici lui Martin Luther i Refo,
protestante, prilejuite de a 450-a aniversare di
naterea reformatorului german. într-adevr ac
tea folosesc o metod integral, care ia în serios
numai referinele lui Luther la Tradiia ortodo
rsritean, ci i contextul relaiilor ecume
bisericeti din acea perioad, precum influena
lormci ui Transilvania ortodox.

Profesorul li»an Ic scrie: ..Desigur. Reforn
luterana, perfect legitima i justificabila în si
cuprinde o serie de elemente cretine poziii
prin aceasta permanent valabile, dar datorit ,

noaten, insuficiente a Tradiiei apostolice vec
ea a comportat t unele riscuri. Cci, in poknut*
sa împotriva abuzurilor i a denaturrilor B\sena Apusene. Luther a ajuns s pun in M*
Cupa im mimai aceste abuzurii denaturri liâ
unele structurii învturi ale Bisericii Vecin 1anume Tradiia apostolic, ca izvor alRevelaii
dumnezeieti, infailibilitatea Bisericii, ierarhia
b'sericeusc-sucrameiual, unele Sfinte Taine J
Desigur m timpul contactelor i discuii/or teai
logice ulterioare aufost reliefate de o partei dl
uita i alte puncte deosebitoare intre ortodoci i
luterani, ca. de exemplu, privitor fa cultul sftntilorl
sfintele moate, voturile monahale, viaa liturgicat de spiritualitate, dar nu trebuies se uite c ini
Sferica Ortodox n-au existat nicioitatâ „abuzul
rtle din timpul lui luther in Apus i c aceste ini
vaafuri nu au avutt nu au acelai sens la orto-
doci. De aceea i potfi gsite <ai mai multepunct
comune i de convergen intre noi" [Mart,*]
Luther i reforma Bisericii din perspectiva orto- 1ama, in „Ortodoxia", XXXV. nr. 4, lyxi p 494, I

Iar Printele Dumitru Stâniloae recunoate o
evoluie in cnlica pe care dogmatica ortodox
romana a lcul-o doctrinei luterane despre iusiifi-
care: „Manualele de dogmatic orUnlos pre-inl
/unificarea luteran ca un act prin care omul este
asigurat c pcatele lui sunt iertate, fr a k 1

terse saujr a se produce vreo schimbare in
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mhfo lut (adus forensisf Dor. turnantul studiile

mlogt/or protestani dtn epoca mai recent i
Wftle lui Lutherpe care ei se bazeaz, constatm
pi atftcarea este îneleas de Luther adeseori < a

m act care produce o via nou fu fiina omului
Wttt (ritm luterana desprejustificarei cuvânt .i

mteva reflecii. în rev. cfe, p. 495).

Trebuie s lîe menionat, ca lexl de referin,

^safut pe care patriarhul Iustin l-a uimii cu
pa^t oca/ie. HI sublincaz mi numai apropierea

I exist între Ortodoxie si unele idei i aciuni ale

Martin Luther, ei, mai ales, importanta dialo-

Hltut multilateral (catolic-luleran-ortodoxi ecume-
h pentru refacerea unitii cretine: „Ou aceast
uzi*] ne aducem amintec relaiile dintre Biseri-

Ortodoxa i Reform au începui fnc din tnrtpul

n I nthert care a gsit fu Biserica veche rsri-
H/r un sprijin i fegimitatea fnsai a ideilor i

unilor sale. având cuvinte de mare preuire
mia de ea. ca fiind ^partea cea mat bun a Bise-

meu universale** tfn disputa cu Eckde la Letpzig,

wt 1517). $i Ortodoxia, la rândul ei, a privir fn

Ui'
'

i'l momente cu suupatie RejtfrPtO ftfj l.tirltrr

Reforma religioasa Ini Martin Luther a fast o
Mcercam de eliberare a omului de toate servi-

httle i capthitile in care se simea el inut.

Acestea s-au petreent intr-un moment in care
mele abuzuri, mai ales din câmpul vieii cretine,

)il epur s domine societatea vremii Martin
mAither are meritul de afi adresat o chemare in-

wntent de fntoarcere la izvoare, la cuvântul lut

Uiumnezett t de afi dat un puternic impuls trda-
grrti

t
propovduirii i citirii Bibliei fn limba Wf-

nt a poporului. Aceasta a fost o eliberare a
\irfti Sfinte din captivitatea unei limbi care nu se

I mai vorbea atunci de /yopori care o inea ascuns*
Noi credem, ins. c refacerea unitii CWf-

|
tute, ca i reforma Bisericii* fn sensul biblic de
înnoire spre slujire tot mai eficient, fiind astzi
o sarcin ecumenic, nu va putea fi S&ftfffonatâ

tu cadrul limitat al dialogului catolic-tutheran,

dei ruptura s-a produs doar fn sânul Bisericii

Ipusene, ci numai fnrr-un dialog catotU-Interan-

ortodnx.

Se tie c t
fn secolul al XVl-lea, patriarhul

leremia al ll~lea al Canstantino/ndului a iniiat

un dialog cu teologii protestani din Tuhingen,
pornind de la aprecieri de principiufa de multe

dm aspectele Reformei Românii ortodoci au fost

}i ei foarte interesai de acest dialog.

fn srbtorii ea /nh'lrtdui fui Martin Luthet\

noi nu vedem astzi un semn ai separrii t ci posi-
bilitatea de a ne refntoarce !a tradiia veche a
Bisericii de dinainte de desprire, de a ne re-

descoperi reciproc va/orile proprii i de a înelege
ntai bine unitatea noastr originara fn adevrul
Evangheliei lui llristos i al Tradiiei apostolice,

in acest sens. reforma adevrata a Bisericii, des-

pre care toi spunemc trebuies fiepermanent,
trebuiesfie o cale de continu înnoire, de slujire

m comtm a oamenilor a unitiiiapcii fn lumea
de azi". (Texiul a fosl piiblic.il i comentai de LRS.
Mitropolit Antonie, art Vocaie t misiune cretin
in vremea noastr* Sibiu, 19K3, pp. 427-429)

Este indiscutabil, cu cea mai important i ori-

ginal sinteza de dogmatic din teologia român
nctunlâ aparine Printelui Stnilnae: Teologia
dogmatica ortodox, lidilura Institutului Biblic.

Bucureti. 3 volume, W78-1979- Dat llind carac-

terul ei de sintez originala, autorul nu insist asu-

pra bazei biblice a doctrinelor Bisericii, nu se fo-

losete de studii auxiliare intcrdiseiplinare. cum
ar lî cele de teologie patristic ji liturgic, nici nu
fiice referin la istoria i la bibliografia teologiei

române. Tratatul jiu este nici o lucrare de istoria

dogmelor Totui, el conine pagini de analiz ri-

guroas a diKlrinelor celorlalte confesiuni cretine,

urmând desigur, o melod proprie de a le compara
uu 1'radi ha ortodox.

A. „Dogmatica" de Printele Stâniloac

Deoarece teologi din mai multe generaii re-

cunosc auloritatea Printelui Stâniloac în acest

domeniu, ne permitem s citam câteva texte spre

ilustrare.

Despre raportul dintre teologie i învtura
ele credin:

„Teologia i învtura bisericeasc nu Sttttt,

fjis, de competena a dou sectoare distincte i
pariale din Biseric, cum este in Catolicism.

Acalth teologia o fac teologii ca specialiti, iar

utvâtura bisericeasc o fixeaz magistertul Bi-

sericii sau corpul ierarhiei i. fn ultima instan,
papa. Acesta pretinde c are fn exclusivitate o
sharismâ». )e care nit o are Biserica fn fntregime,

i in baza acestei harisnm el singur fixeaz fn

bttura bisericeasc, fr Biseric. In Ortodoxie,

Biserica nu poate grei, atât prin faptul c e c-
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luztt de Sfântul Duh, cât i in calitate de Corp al
lui Hristos în întregime, carepzete adepozituL*
motenit prin trire, reprezentat în sinuade de
episcopi. Biserica în întregime realizeaz prin Du-
hui Sfânt Duhul comuniunii, o intercondiionare
simfonic a gâmiirîhr personale. Din acest Corp
ai Bisericii fac parte toi membrii ei i taft fac
teologie mat mult sau mai puin. i ditt iniercon-
difionarea lor în Biserica rezult învturafr
greeal a Bisericii, care se verific îns. ca atare*
numai dup trecereu unui timp suficient " ( Teolo-
gia Dogmatic , voi. l,p. 100).

Despre atotputernicia lui Dumne/eu:
tt In Bisericile din Occident termenul tutfalpu»

termen s-a meninut legat de ideea câ Dumnezeu
ar putea lucra i contra lumii, dac nu pentru
nimicirea eit celpuin pentru continua limitarei
dominare a eft pentru a susine în ea continuu
contiina nimicniciei ei. Dac in doctrina rs-
ritean atotputernicul im Dumnezeu e sursa de
mdumnezeire a creatura deci de comunicare a
prerii dumnezeieti ctre fptur, în Occident,
atotputernicia s-a conceput mai mult ca un mijloc
de aprare a lui Dumnezeu împotriva creaturii.

Catolicismula tras <le aici concluzii pentru domi-
narea statelor i a societii umane de ctre Bise-
ric, iarprotestantismul pentru afirmarea eficien-

ei exclusive a lui Dumnezeu. împotriva oricrei
eficiente umane, vzut totdeauna ca pcat /A/le-
imvirklichkeit und A/iemwirksamkeit Gottes).
Mântuirea însi, e vzut ca o satisfacie adus
onoarei lui Dumnezeu pentrujignirea ei de ctre
oameni sau ca îmblânzirea mâniei lui Dumnezeu...

De aceea, pe când cretinismul apusean a
exercitat mai mult ofrân neîncreztoare în calea
omenirii spre progres. Bisericile ortodoxe au spri*

jinit totdeauna nzuinele spreproces ale popoa-
relor" (Teologia Dogmatic, voi. 1, pp. 221-222),

Despre unitatea Bisericii:

„Biserica ortodox are astfel, ca temelie a ei,

pe însui Hristos aflat cu Trupul Lut jertfit i în-
viat in adâncul ei. Unitatea ei este o unitate onto-
logic sau, mat bine zi*, utpru-ontologic, în Ro-
mano-Catolicism, acestfel de unitate interioar a
slbit datorit credineic prin Taine seprimete
numai o graie creat, nu harul ca energie ne-
creat in care este Hristos însui.

In Ratnano-Catnticism, aceast slbire a unirii

cu Hristos prin Taine a dus la ridicarea papei ca
\icar sau ca lociitor al lui Hristos. Ascultarea de

papa u devenit^ astfel, mijlocul de menineri
unei uniti mai mult juridice sau instituionali
Bisericii. Protestantismul, nesatisjacut cu o ai

de unitate neduhovniceasc i mai mult exterîo^
a Bisericii, a redus legtura cu Hristos la o sunt
legtur a credinciosului ev EL prin credin,
aceast credin, nemainwnd drept izvorprezen
lui Hristos cu trupul in Biseric, s-a gala in mm
parte de putere i de coninut, devenind nun *n\

un act voluntar subiectiv cu un foarte redus a
inut, pe care fiecare ins l-a hotrât singur

Credina nu lipsete nici în Biserica ortodoÂ
Dar ea nu e credina in ceea ce spune episcoK
Romei despre Hristos, twprezent in inimi i in flj

seric, nict intr-on Hristos aflat numai in cern
deci departe de puttna unei experiene a Lui,

credinfa in Hristos e trit in prezena i iu e;

ciena Lui cu Trupul asumai, jertfiti in viat, in jfif|

seric" (Teologiu Dogmatic, val. 2, p. 261 ).

Despre sinodalitatc:

„Istoria Bisericii Ortodoxe dovedete c preâ
ttCQ sinodalifiii ufertt-a atât de orice schimba
in materie de credin, pe care deciziile de unm
singur le>ait adus in Ramano-Catalicuun, cât
tk haosul opiniilor individualiste din Protestai
tism. Nici in Catolicism, nici in Protestantism nul
fost normativ tradiia vie a Bisericii, practica*
de via sacramental t spiritual, ci, in anun
douformaiile cretine din Occident, dttoat
de ton a fost o speculaie raional individuali
rupt de viaa Bisericii. In sinoadele ecumenici
episcopii totdeauna semnau o hotrâre dogmati
bazndU'Sepe credinfa i pe viaa sacramental.)M
Bisericii lor, motenite prin Tradiie. lorntuieM
dogmatice nu erou decât expresia concis a at «I
tei uedine practicate sau trite in Biseric, DM
aceea aceste formule s-au putut încadra in c.ixM
rile i in rugciunile Bisericii" (Teologia D**am
matict voL 2

r p. 250).

Doctrina mântuirii:

„Cretinismul apusean a conceput starea JM
dreptate cu o relaie depace exterioar a omuuM
cu Dumnezeu, in care Dumnezeu l-a scutit pm
acesta de manta Luit datorit satisfacerii de catrM
MriStOS a onoarei Lui jignite prin neasculuu \
omu/tit\ Starea de dreptate a atuului in linstos J
devenit, astfel, in scolastic, o stare «justificat**J
omului, achitai depedeaps din partea tui DunîM
nezeu t acceptat i/ttr-o relaie de pace cu Ei * ;|
urma actului juridic de satisfacere împlinit dM
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urtstos, prin moartea Lai de bunvoie pentrujig-
Urea adus de om onoarei fui Dumnezeu Protes-

mtismul a duspân la ultimele consecine aceas-

concepie. Daca in Catolicism omul primit, in

\rma justificrii, in relaie cu Dumnezeu se bit-

irpe baza acestei relaii de dwul graiei create,

fer* U ajutas duc o via mai lipsit de pcat,
teatru Protestantismjustificarea nu are nici u con-

:mâ in viaa omului. El se tie doar justificat,

lic iertat pentru ispirea suportat de Hristos

|/i locul lui, rmânând in fiina sa mai departe

pitii afost, adic un pctos, cu totul netransjor-

Hf >(

{Teologia Dogmatic. voL 2. p t 332).

Preoia lui Hristos:

„Preoia slujitoare, care ne face prezent in-

\r-un anumit loct timpjertfa lui Hristos pentru a
importai de ea, înseamn c Hristos e in coni-

uare ca Arhiereu identic cu Jertfa Lui. Nu se poa-
mdespri Jertfo benevol ah Hristos de Hristos

însui, ca Arhiereu sau ca Mijlocitor obiectiv.

Protestantismul a respins realitatea obiectiv

1 Arhiereului sau a Mijlocitorului Hristos, Care

w/ace eficient lucrarea Sa mântuitoare in eonii'

wuare, dând putinfâ credincioilors se import
geasc de ea. Concepia protestant a fcut s
tleptnd mântuirea numai de subiectivitatea urna

na individual. Mijlocirea lui Hristos s-a epuizat,

dup concepia cretinismului accidentaipe Cruce,

ca într-un act pur juridic i deci suficient, i nu
pun e nevoie de ea in continuare. Depinde acum
exclusiv de nois credemc mijlocirea depe Gol-

gata a rezolvat de fapt diferendul dintre noi i
Dumnezeu'* (Teologia Dogmatic, voi. 2, p- 240\

însuirea personal a mântuirii:

„Concepia apusean despre obinerea mân-
tuiriipeseama noastr intr-un modjuridic face de
prisosfaptele noastre (Protestantism) sau le con-

sider i pe ele ca un adaos la echivalentuljuridic

ut Uitat de Hristos pentru pcatele noastre (Cta-
ta ismj. Nici într-un caz, nici intr-altuf nu se în-

moaie i nu se deschide inima pentru Hristos din

Hristos i pentru oameni din Hristos. i aceana
este mântuirea noastrpe care o urmrete Hris-

to> prin faptulc S-a fcut om; cas ne comunice
iubirea Sa i s devenim purttorii iubirii Lui,

m ne scoat din rigiditatea egoismului pctos
Mei unul nici altul nu vede mântuirea adus de
Hristos ca baz a unei refaceri a omului tn co-

muniunea cu Dumnezeu" (Teologia Domutic,
voi. 2

r p. 369).

Despre Biserica:

„ Biserica este actul cinci al acestei opere de
mântuire, dac întruparea. Rstignirea, învierea

si înlarea sunt primele patru acte. In acest act,

roti cei care cred II primesc pe Cuvântul ca ipos-

tas fundamentat, prin Trupul Su extins in noi
Prin aceasta se sdete ii fii ei sfinfirea i înce-

putul înviem, aflate in Trupul lui Hristos, sfinire

St început de înviere care sunt dezvoltate prin co-

laborarea lor cu Hristos.

Dup teoria cretinismului apusean, dup care

mântuirea const in rezolvareajuridic exterioar

a diferendului dintre Dumnezeu i oameni. Bise-

rica nu mai are un rol absolut necesar In mod
consecvent, protestanii au stabilit caracterul v-
zut al Bisericu\ Catolicismul, nerupnd în mod
tranant cu vtafa cretin dinainte de scolastic* a

pstrat Biserica, dar i-a dat mat mult un caracter

instituional decât sfinilor fi tndumnezeitnr, un
rost asemntor cu al celorlalte instituii lumeti-..

Pogorârea Sfântului Duh este, astfel, actul de
trecere de la lucrarea mântuitoare a lui Hristos în

umanitatea Sa personala* la extinderea acestei lu-

crri în celelalte fiine umane. Prin întrupare.

Rstignire. înviere i Inlwe. Hristospune teme-

lia Bisericii în Trupul Su. Prin acestea Biserica

iafiin virtual. Fiul lui Dumnezeu nu S-aJcut
om pentru Sine, ci pentru ca din TrupulSus ex-

tind mântuirea ca via dumnezeiasc în noi.

Aceast via dumnezeiasc, extins din Trupul

Su in credincioi, e Biserica...

Biserica, aflat virtual în Trupul Iul Hristos. ia

altfel, fiin actual prin iradierea Duhului Sfan
din Trupul Su în celelaltefiine umane, lucru care

începe la Rusalii, cnii Duhul Sfânt coboar peste

Apostoli,Jacndu-i primele mîuluiare ale Bisericii,

primii credincioi în care se extinde puterea Tru-

pului pnevmatizat al lui Hristos Fr Biseric,
opera de mântuire a lui Hristos nu s-ar putea rea-

liza" {Teologia Dogmatic, voi. 2, pp. 195-196).

Despre preoia slujitoare:

„Protestanii neag preoia slujitoare spe-
cial, pentru c ei nu consider prezentarea în

continuare a lui Hristos cu jertfa în faa Tatlui
pentru crediticioi i trebuina acestora ca ei s
aducjertfa lor, pe care Hristos s o primeasc,
unind-o cu Jertfa Sa

r
Ei contest necesitatea con-

tinurii Jertfei lui Hristos fi necesitatea jertfei

credincioilor, socotindc mântuirea a fost obi-
nut prin Jertfa adus de Hristospe Gv/gota. care
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e echivalentul substituti\ Juridic alpcatelor ome-
nirii o dat pentru totdeauna Pentru ei na e deci
necesara o actualizare a acestei Jertfe, pentru ca
cei ce vor s pe mântuiasc, s se uneasc cu
Hristos Cel Care continua sa fie în stare de Jertf,
nemaitrindu-i lui ca am, ci luiDumnezeu.

Negarea preoiei slujitoare are ca baza con-
cepia despre o mântuire realizat ut mod exte-
rior, intr-un moment trecut al istorici, acceptân-
du-se credina cu act pur subiectiv al celor care
vor s-t însueasc aceasta mântuire*jar o an-
gajare în curentai lucrrii mântuitoare a hi Hris-
tos, ca lucrare obiectiva în continuare" {Teologia

Dogmaticii voi 3, p, 12U).

Conccplut „Biserica m-dcplina":
„Contrar mitropolitului Pluton

, care socotete
c toate confesiunile sunt desprntinte egale ale
aceleai Unice Biserici, spiritul învturii i al
Tradiiei ortodoxe ne impunes socotim c confe-
siunile neortodoxe soni desprfmtnte care s-au
format într-o anumit legtur cu Biseru fl deplmâ
i exist intr-o anumit legtur cu ea> (tar mi se
împrtesc de lumina t de puterea deplin a
SQ8t*elui Hristos. Intr-unfel deci Biserica include
toate confesiunile deprfite de ea t întrucât oft? nu
s-auputut despri depim de Tradiia ptvzent iu

ea In alt felt Biserica in sensul deplin a! cuvân-
tului este numai cea ortodox...

O anumit Biseric subzist i azi în afar de
cretintsm, întrucât exist înc anumite legturi
ontologice ale forelor umane între ele i cu La-
gosui'dumnezeiesc. Cu atât mai mult exist aceas-
t Biseric în cele/uite formaiuni cretine, datfi-
ind legtura lor prin credin cu Hristos, Logosul
întrupat, i datjiindc au în parte o credin co-
mun in Hristos, cu Biserica Ortodox, Biserica
deplin.

Dac micarea ecumenica tinde s resta-
bileasc unitatea Bisericii, ea trebuie s tinda
spre cea mai intima prezen a iui Hristos întreg
in s/tul credincioilor Dar gradul celei mai in-

timeprezene lucrtoare a lui Hristus în sânuld
d mrturisete i îl experiaz Biserica ortodox,
cure a pstrat tradiia de viat a Bisericii pri-

mare La unitatea Bisericii nu poate ajunge creti-
ntatea decât ajungând la unitatea de Corp al lui

Hfistos, unit la maximum cu Capul sau la relaia
de suprema unire cu Hristos, proprie miresei fuiFr acceptarea unitii intime cu lirism*, no *e
poate ajunge nici la unitatea Bisericii in ea in

sait ca un corp unitar i ca mireas unic a A
Hristos" {Teologia Dogmatic, voi 2, pp. 2G7-26J

Mântuirea în afara Bisericii Ortodoxe:
t.ln dsjeritele confesiuni cretine sunt mum

credincioi a cror viaf cretin nu s*a redus M
formulele doitrtnare oficiale ale confesiunilor h\
Tradiia veche cretin a Just mat tare decât ini

vafiile de doctrin aduse de întemeietorii lor

susftnute în mod oficial pân azi de acele formm
iunii de teologii lor In Catolicism^ de exemplm
sepractic pân azi Tainele însoite de conving
rea credincioilorc prin ele se unesc intim t nâ
mijlocit cu l/ristos deci co Hristos este lucrator n
sânul Bisericii, dei teoria teologic a dat lui Ifrtm

tos un lociitor i concepe mântuirea adusa di

Hristos ca înfptuit prut simpla satisjacie da
de El fui Dumnezeu, pe Golgota sau declar
harul primit în lute este o graie creata, un o Im
crare izwrâfoare din Dumnezeirea necreotu a lui

HtiStoS ii cu prelungire a ei înjima credincioik
Mai trebuie inut seama. inst ide un a! doâ

leu fot tor: credincioii diferitelor confesiuni creÂ
tfne s-au pomenit fr votu lor in cadrul acefen
denominaumi ru credine des/jre un Hristos cari

wf prezent cu toat eficiena Lui mântuitoare, îi

sânul tor. Participarea lor nedeplin la Hristos fi

aceasta în mare msur fr vina Ion poate u
avea ca urmare o participare nedeplin la LIi f(

Viaa viitoare, conform cuvântului Mântuitorului
fn tasa Tatlui Meu multe locauri sttnt..M (In]

14, 2y (Teologia Dogmatic, voi 2. p. 267).
Recunoaterea hirotoniilor altor Biserici

„Dacpstrareaipropovduireu învturii
integrale a lui Hristos fine de slujirea treptelai

Hirotoniei* Biserica Ortodox nu poate reeunaatiM
te ca va/ide hirotonii/e altor Biserici care au res
pttts aceast învtur.

Nu poate avea loc o succesiune a harului ntem
de la episcopii czui de la aceast învtur. fa\

ceipe care-i hirotonesc et. Altfel, am cdea intr-M
înelegere magic a barului: el n-ar mai

fi ofora
duhovniceasc împreunat cu adevrata cunoa-
tere de Dumnezeu
Dac Biserica Ortodox ii recunoate ca ItiroA

ionifipe membrii ierarhiei catolicei vecftî*orietM
tu/e (problema celor ai ierarhiei wft Iu -catolice tm
merita o considerare special dup ce Biserica
noastr s-ar asigura c acea formaie cretin nul

s a abtut de la învtura integral a Bhenctâ
de totdeauna/, aceasta ofacepe baza tcononuet.
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Kiu completndu-i credina lor tirbit intru-

mtva. din momentul Hirotoniei

Mat grea este problema recunoaterii Hiro-

moilor anglicane* dat fiind marea varietate i
mtiddate din Comuniunea anglicanii, nu numai

mpmina învturii, ci chiar a Tainelor Cci in

âJ pattrtt unii dintre ei s-a diluat învtura
mspre Taine, nu e socotita necesar de toi nici

Rv-ip'tf. Deocamdat, Biserica Ortodox ateap-

de la Comuniunea anglican înaintarea spre

muu mult unitate ifermitate in învtur, in

w-ttn spirit de apropiere de cvo ortodox" {Teafo-

| . Dogmatic, vot 3. pp. 166-167).

Despre Euharistie:

Protestantismul mcotindc problema mn-
mu* h noastre s-a rezolvat in mod juridic prin su-

mortaren de ctre Hristos a morii in locul nostru.

% firesc nu numais W admit Euharistia ca Jert

m. ci fi sâ ia temelia tuturor Tainelor, al cror
wrmfinut interior e puterea stni de Jertja actual

[ti tui Hristos*

Catolicismul considerând problema mântuirii

rezolvat tot într-xm mod juridic, a menfinnt Eu-

/h f istia Cfl Jertfa i toate celelalte Taine pe baza

wadifiei Bise>i<H vechi dar nu mat pune Jertfo «^
manslic in legtur cu starea de Jertja actual a

tui Hristos, ci recurge fa tot felul de explfarîi

m\ tnwingtoare ale caracterului de Jertfii al Eu-

Ihinsuei ii nu mai \-ede Strânsa legtur intre int-

pârtireo credincioilor de Hristos fi starea I.ui

0i Jertfii; ci vefe numai unirea din iubire cu Hris-

tos, ca izvor de putere, de bucurie fi de înviere.

Deci. sepor caracterul de Tain al Euharistiei de

de Jertf i, in acord cu aceasta, no mai vede

nici in celelalte Taine un aspect de Jertfii "
(
Teolo-

Mia Dogmatica* voi. 3. p. 106).

I
|>kk-/:i cuharisric:

.Eliminarea Epittezei iu Liturghia catolic e

in legtur ctt diminuarea importanei rugciunii

preotului i a comunitii, in prefacerea euluu^

m Iar udat cu aceastu i cu diminuarea rolului

Duhului Sfânt. Cci Duhul lucreaz prin rug-
iitme Prefacerea a devenit urmarea automata a

i imntehr de instituire a Tainei de ctre Hristos la

Cina cea de Tain deci a unor cu\inte rostite in

trecut Prin epiclez iese m reliefimportana ru-

gciunii episcopului sau a preotului, ca expresie a

(mirU smerite a lucrrii Duhului in Hristos Care

Iu* reai prin Eli ca mijloc de trire vibrant a

TRATAT Dfc rtOLOCIl DtHiMAliCÂ SI ECUMENICA

nt^ciunii comunitii, unit in El i cu Ei, in ru-

gciune. Unitatea Bisericii se pierde acolo unde

inii se roag separat sau caut o unitate a rug-

ciunii lor in vaga sitnfire momentan, iar pref-

cerea nu e legat de rugciunea comunitii unite

in Hristos, Care îi triete aceast unitate a ru-

gciunii intr-o persoan reprezentativi vzut
ca centru obiectiv de convergent a ei Aa e cazul

in Protestantism, Ea se slbete t acolo unde

membrii ierarhiei sefolosesc de mijloace strine

de rugciune pentru meninerea unitii Bisericii

in Hristos, aceastu fiind conceput mai mult ca

unitate impersonal i antipersonu/u. dezlegat

de Hristos. cum e cazul in Catolicism unde, de

asemenea* prefacerea nu e legat de aceastu uni-

tate a Bisericii, prin rugciune, cu Hristos
M
(Teo-

tQgfa Dogmatic, voi- 3, pp. 1 17-1 1&).

Comuniunea cuharisiie:

tl De aceea, in chemarea Duhului Sfânt peste

daruri ei comunitatea in Ei o comunitate ce se

u/enl prin rugciune i prin darurile eoltartsttce

lut Dumnezeu. E necesar, de aceea, unitatea ca

nuinitii iu credina cea dreapt }i ut rugciunea

ce rezult din ea, deci ; unitatea ei cu Hnsios in

Duhul Sfânt unitate exprimat i susinuta de

ntgctttnea i de credina preotuluic Duhul Sfânt

efix (MMZfl prefacerea Jarurilor o dat cu sfinirea

comunitii De aceea Biserica Ortodo ut nu poa-

te admire slujba prefacerii euharistiei i împr-

tirea ut cei de alle credine" [Teologia Dog-

matic. TOI- 3, p. 117).

,
h OmdettS. desprirea lui Dumnezeu de

lume a dus in cato/tcisnt la infelegereu Bisericii ca

avmht-l mai puin prezent pe Hristos in ea. fiind

înlocuit de un vicar (lociitor), preocupat de ex-

tinderea puterii tui în lume, in mod accentuat, de

stpânirea peste domeniile vieii omeneti în sens

politic Dumnezeu e gândit raionai ca o realitate

oarecnni retras în ceri nu trind în lucrarea Lut

tainic f/l suflete. De aceea s-a piu mai pupn ac-

cent pe rugciune i pe Taine, prin care se ceri
se obfin lucrrile Lui.

Dtavoiwrea aceasta i-u gsii formularea nu

numai în teoria rolului papei de vicar sau lociitor

al lui HristOSi Ci i în respingerea învturii
rsritene despre energiile sau lucrrile uecre-

ate. prin care Dumnezeu este activ in lume, flfeyi

ffrin fiin rmâne neconfundat cu ea. Aceasta a

avut drept concluzie învtura catolic despre

caracterul pur creat al «raiei, primit de la Dum-
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nezeu prin rugciune i dat nou prin Sfintele
Taine.

Protestanii au fcut un pas mai departe in
aceast minimalizare u Tainelor, tlilturându-le
pe cele mai multe din ele. iar gruprile neopro-
tesfante înlturndti-le cu totul. Sa rmas cu dis-
cursuri despre uit Hristos si la protestani, dar
mai ales la neoproteslani, cu nite cântri senti-
mentale care nu spun aproape nimic despre Dum-
nezeirea si lucrarea lui Hristos, ci doar nite de-
claraii sentimentale despre iubirea I.ui fa de
ce.icare-L caut sau celor care-t cânt lui Aceas-
ta închide persoana uman i creaia in ele însele,
cum II închide i pe Dumnezeu.

Astfel, s-a dat un caracter laic cititului. Dum-
nezeu a rmas un obiect de gândire neexperimen-
tat sau pur raiona/, simplitincându-se în mod uni-
lateral învtura i viaa cretin

Pe plan politic, aceasta a dus fie la un imperi-
alism bisericesc peste oameni, (ie la o vedere a re-
alitii umane mimai cu o mas unitar care poate
fi stpânit i condus în mod uniform. Cultura
Ocidentutui exceleaz printr-un individualism nes-
fârit, dar monoton un, printr-un spirit uniform.
Ea e departe de preuirea t de respectul valo-
rilor si problemelor reale ale relaiilor dintre oa-
meni Relaia cu Dumnezeu a devenit o tem de
simple discursuri raionale, uniforme in catoli-
cism au de o mare diversiune i-i protestantism
care ii împarte pe cretini în tot fel de grupuri

In general, cretinismul evanghelic pstrat in
Rsrit prin Ortodoxie este un cretinism du-
hovnicesc, spre deosebire de cretinismul occi-
dental, care are mai mult un caracter raionuhsi.
neduhovnicesc, lipsit de prezena real a lui Hris
tos in oameni i în lume" (Biserica i sectele. Ade-
vri rtcire, Bucureti 1992, pp. 8-9).

* * «

Am citat aceste texte, deoarece ele suni pro-
puse în învmântul teologic cu intenia de a in-
forma noile generaii de preoi si de teologi or-
todoci români. In plus, ele simt citate frecvent ca
poziii normative de teologii români care participii
la dialogurile hilaterale. în special cu romano-
eatolieii i CB luicrami. Mai mull, in numeroase ar-
ticole recente -ie observ o accentuare a acestor
po/ipi. Marginea dogmatic exact a confesiu-
nilor este adesea ignorat, 'tradiia este luat, în

sens exclusiv, de doctrin canonic a Biserici
fr distincia necesar dintre dogm, docirint
confesional, practic liturgic, tradiie culturali
Critica i respingerea conceptelor ecumenice i 1
textelor confesionale exprim, uneori, opinii ari
hitrare. (Vezi: Nicolae V. Dur, .. JntercomuniuM
sau comuniune sacramentala 7

Identitate ec/eziatm
i unitate în credin'. Ortodoxia WWili
(I988),nr.4.pp. 15-58).

_
B. Teologia sistematic

în perspectiv ecumenic

Aceast teologie este o teologie responsabil in
sen.sul c ea trebuie s pun în lumin integritatea]
si autenticitatea Tradiiei ortodoxe Perspectivi
..ortodox " nu este o perspectiv ..confesional '1

i. ..Cuvânt greu'
, Ortodoxia nu trebuie!s lîc extras ca o a treia poziie, mai complex i

mai echilibrat, dintre dou poziii unilaterale.
Metoda comparaiei are limitele ei. Este adevratc teologia sistematic trebuie s recurg Iu istoria
dogmelor ca s depiste/e interferenele contex-
tuale, influenele eterogene ce s-au suprapus Tra-
diiei autentice neîntrerupte. Toate acestea îns,
peniru a arta dimensiunea ecumenic a Orto-
doxiei, pentru a oferi bogia ei comunitii uni-
versale: .. Trebuie s lrgim baza comunitii
noastre ecumenice: este o necesitate comun. Tre-
buie s supunem unei noi înelegeri cuprinsul
esenial al acestei Tradiii neîntrerupte a Bisericii
pe care ortodocii se strduiesc s-o mârtiiri-
xeusc". (Documentul ortodox lisus Hristos Viata
lumii, p. 20).

Ha trebuie s dea o mai mare atenie studiilor
biblice, nu numai pentru c Tradiia ortodox are
un caracter biblic prin excelen i o substan
biblic incalculabil, ci .>i peniru C ..unitatea în
diversitate- este o realitate biblic. Ermineutica
biblic recent a pus in eviden una dintre Cele
mai caracteristice realiti ale Noului Testament,
anume diversitatea experienei comunitilor cre-
tine, cu tot caracterul lor normativ, canonic, ca un
întreg. Biblia este i ba/a angajamentului ecu-
menic; ..Moi recunoatem toi autoritatea unic
si primordial a Sfintelor Scripturi, care sunt pen-
tru noi cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este baza
recunoscut a colaborrii mostre în sânul Con-
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Mwtni Ecumenic al Bisericilor" (Documentul

hntlux lista HfistoSi Viaa lunniy trad. cit. p. 19).

\ ha trebuies ia în considerare „factorii corife-

ii ". în decursul istorici* Bisericile au Ihimu-

pi anumite mrturisiri de credin i texte confc-

Miale, uneori, in situaii de cri/ i de polemic,

i nevoile Iot ealchetiee, misionare, de refor-

r* *au de conira-rcturm. Cu timpul, acestea au

tvcnii „cri simbolice", cu pretenia s aib o

Bnarc permanent, definitorie pentru confesiunea

wspectiv. In prezent, aceste documente cnnfc-

M^nalc in mai mult de isloria dogmelor ca pune!

v referin pentru trecut, decât de coninutul ac-

m I u! credinei. De altfel, teologia confesional se

mO.'. în plin mtcarefi dezvoltare. De unde dato-

Wk ca fiecare Biserica sâ o îneleag pe cealalt aa
Bum ea se înelege în mod curent.

Ixist grupuri ortodoxe ultraconscrvaloarc

arc acuz Bisericile Ortodoxe oficiale ca ar fi

r ljt Ortodoxia, acceptând dialogul i angaja-

pmtul ecumenic. Desigur, aici intervine stadiul la

Bre sa! alia formaia i educaia ecumenic j aces

pi lirupuri. Cci faptul c Biserica Ortodox este

mbrâ în Consiliul ecumenic nu înseamn c
Bept ca pe a sa doctrina de credin, în special

, ./înlogia, altor Biserici membre, nici c re-

unii sau relativizeaz ceea ce ii este propriu. De-

tarafta de la Toronto (1950) este explicit: Con-

iliul ecumenic nu este Biserica una, nici o

iprabiseric, nici nu impune vreunei Biserici sâ

renune la doctrina sa eclc/iologieâ. Ca parte din-

i » micare ecumenic unic. Consiliul este o

„comunkiac de Biserici", Tocmai de aceea pro-

punerea unor ortodoci de a include Botezul prin-

tre criteriile de admitere de Biserici membre ale

Consiliului a fost suspendata, venind în contra-

dicie direct cu Declaraia de la Toronto, care nu

acord Consiliului ecumenic vreo „semnifwo{ie

eefeziotogic". declaraie susinut cu trie de

ortodoci.

Cu toate acetica. Biserica Ortodoxa, animând

c numai ca este IJna Sancta, nu poate sâ nu

spun ce sunt celelalte Biserici din punct de vedere

eeleziologic sau in ce const caracterul cctczîal al

Consiliului Kcumcnic. Teza lui A. Khomiakov,

dup care Ortodoxia nu se exprim cu privire la

natura ecle/ial a confesiunilor cretine, ca i te/a

lui Georges Flnrovskv, care, tratând despre limi-

tele canonice ale Bisericii Idupâ Sfântul Ciprian)

vorbete t despre limitele ci harismalice (dup

IU

IKATAT DF TEOLOGIE DOGMATIC i ECUMENICA

Auguslin), sunt insuficiente si depite. Biserica

Ortodox trebuie s se pronune pozitiv, explicit,

referitor la eelezialiiatea Bisericilor din afara li-

mitelor canonice. Declaraia de la Toronto 1 1950),

impus (G. Florovsky) din teama de a nu se pierde

identitatea ecleziologic a Ortodoxiei in Micarea

Ecumenica din acel timp. are acum mai mult o

valoare documentar.
Teologia simbolic trebuie s faciliteze pro-

cesul de „receptare* critic a Tradiiei, în înv-

mânt i în cercetarea de specialitate, inând

seam nu numai de convergenele rezultate din

dialogul bilateral i ecumenic, ci i de noile mc*

lode de a face teologic, cum ar fi curentul care

sublinia/â legtura indisolubil dintre teologie,

spiritualitate i responsabilitate social. Ea trebuie

s comunice altor inslitulii teologice a centre ecu-

menice reyultalul cercetrilor Fn probleme comune

Pe agenda ecumenic apar subiecte controversate:

hirotonia femeilor, ospitalitatea euharistiei), noi

erezii, ca rasismul, problemele etice eonllicluale,

în afar de orice polemic, aceste subiecte trebuie

s fie tratate în mod realist, nu fr nuanare sau cu

formule tranante.

în dialogurile bilaterale, teologia sistematici

irebuîe s propun >i s studie/e problemele fun-

damentale, nu cele secundare. De pild, în dia-

logul cu romano-catolicii, doctrina primatului pa-

pal rmâne un subiect tabu, iar în dialogul cu

Bisericile Rsritene Vechi i eu Uisenca Veche

Catolic, nu figureaz rceunoarterca reciproc

imediat a Tainelor i a Preoiei

în line. ea trebuie sâ menin treaz «des-

chiderea ecumenic*', „aceasta deschidere grea.

penibil pentru noi toi" (Documentul ortodox

cit., p.20) T
propunând, în virtutea experienei ecu-

menismului local, contribuii originale la subiecte

dificile, marcând noi pa>i, noi clape intermediare

care s conduc la acest mare dar al lui Dumne-
zeu, care este unitatea vzuta a tuturor. în nOUfl

situaie ecumenic în care triesc Bisericile asl/L

exist urgene de ordin pastoral, misionar ri social.

m faa crora Bisericile sunt chemate s dea o

mrturie comuna concret, imediat.

lui este obligat sâ recunoasc aceast realitate

dureaiasâ: „ împrirea cretinilor este un scandal

care împiedic unitatea mrturiei Bisericii* Bise-

ricile ar putea exercita, fa de lumea creia tt

estefoame de via, slujire mai eficace dac ele

ari toate unite Dar aceast unitate a Bisericilor
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trebuie s se întemeiezepe unitatea hr cu Biseri-
ca una. Trupul lui HristGS. Strdaniile pe care Ic
desfurm in vederea unitii tuturor Bisericilor
var trebui sa se întemeiezepe norma ipe criteriul
care constituie unitatea estiatoiaew. dat de
Dumnezeu, a Bisericii una. sfânt, soborniceasca
i aposto/eascâ a lui fbus Hrisios ii, Dumnezeu
Treime, aceast Biseric pe care u mrtiumm in
Simbolipe care a cunoatem in istorie' (Doeu-
mcmul ortodox tiStts Hrisios. Viaa hunii, trad
cil.,p. 19).

Refuecrea unilii arc deci un crucior dinamic
In cursul istoriei, daloritâ diviziunilor, erc/iilor si
polemicilor conrcsionalc. Bisericile au pierdui
ceva din bogia esenial a Tradiiei comune ne-
întrerupte, care Ie-a linul împreun in epoca de
consolidare ecumenic. Acolo unde se constat
aceasta. trebuie s lic restaurar integritatea i eon-
iinuilatea. pentru a nu se da impresia c Biserica
universal relalivizea/â mrturisirea de credina
comun. Pe de alt parte, uneori se pretinde c a
existat o unilalc vâ/ul perfecta, caic de lapl nu se
constat în istoria bisericeasc, plin de practici di
verse de aceeai vechime i autoritate, ca i când
toiul s-a implmil hi trecui, im unitatea nu inai esle
pe calc de a se împlini. Peniru a nu minimali/u
realitatea islonci i a umanului in viaa Bisericii,
precum i aceast înaintare spre unilalea cshulo-
logic, nu Irebuic culal un model care u-a existai,
ci im model posibil din puncl de vedere istoric, ca
reflex al comuniunii tnnilare, icoana absolulâ a
Bisericii. Chiar în siiuaia aclual. când unilalea
tor fundamentala în Hrisios nu esle deplin rea-
l^ala i trit, Bisericile au lemci solid peniru a
realiza o mrturie comun, peniru slujire t soli-
daritate reciproc.

In cazul acestei teologii, noi pornim de la fap-
tul c Biserica Ortodox se alia înti-o micare
ecumenica organi/al, al crei insirumeiii provi-
zoriu esle Consiliul licumcnic al Bisericilor, care
se definete ca o ..comuniun* de Biserici", parti-
ciparea Ortodoxiei romane la Consiliul ecumenic
esle real i acliv: ea un esle mu ambitu. nici
absurd. A spune despre Consiliul Kumeme al
Bisericilor ca esle un Ibrum „protestam" sau r
siigmahza documenlcle acestuia ca documente
..protestante- c fals. deoarece Bisericile Orm-
drae, inclusiv Biserica Ortodox Român, suni
membre fondatoare i active ale Consiliului

27:

Consiliul pregtete calea spre unire, dar n-M
aulonlalca s încheie unirea intre dou Hiscrul
aulorilalc ce revmc acelor Biserici. Dup acel
c ousiliul i-a lenniuai misiunea.

Fdrticipaiva teologiei ortodoxe la re-consul
irea unei ..comnuilai coneiliarc". pe plan locali
ecumenic, peniru generaia viitoare esle capiul
De ce ? Lxisiâ riscul ca actorii Micm ccuuicml
anuale. respectiv. Consiliul hcumenic al Biscrl
cilor, ca reacie fal de indiferenta i impiow/ail
in malene de eeumenism j auioriiilor hisence.|
ortodoxe de azi, s delimiteze lipulouia cele/îl
logic i ecumenic ortodox i s sacralizeze ui
amestec de conlesiunalisme exclusive >i cclez|
ologii incompatibile, sub pretextul câ nu e\isfl
nici model de unilalc in (recul, aici altcrnalM
ecumenica peniru viilor.

Comentariu

înelegerea peniru sensul cretin al progresului
i peniru nzuinele ecumenic* ale creiiuismuliu A
legala in Ortodoxie de o înlelccere deosebii dl
adâncii a lui HifttfM cel cosmic i al whornicîl
(aii ( )riodoxia leag slrâduinu peniru ccunieiiij
citate de lupta peniru subom icitalc. Numai accal
la va pune in valoare loate potentele infinite alJ
cretinismului pe planul înelegerii adevrului J
al Iralieiln iubitoare. Lucrul acesta a fort pul
cu deosebire în relief in studiul Pr Prof. D. Sul
niloae; Coordonatele ecumemsimdui din punct di
wdere ortodox (.Ortodoxia" XIX. (1967) nr 4l
pp. 494-541 ).

Teologia dogmatic ortodox român a dat ol
marc atenie in ultimul limp eclezlnlogici soburl
niceti i-i va da i in viilor aceeai atenie ffl
crede c sobomici lalea aceasta va reprezenta forl
ma de apropiere a Bisericilor cretine l inlr-unl
•COS mai larg. forma de apropiere mire cretini iul
duh de irâieiale i de respecl reciproc penirul
speciiicul lor. Cci omenirea a depii alâl fa/a de I
dominare a ei de clre anumii indivizi sau crupurt I
de mdivi/i, cil i fa/a individualismului i"a du-I
maniei inlrc popoare i Biserici. Fa a descoperit I
perspectivele de progres inilnii al spiritului in ra-
portarea sa comuna la ceea ce e dincolo de toate
cele finite, la sensul ultim i la plintatea suprem
a existenei- la Dumnezeu. Teolouia L în general
spini ualilalca de azi e preocupat atâl de mull de



L ,l uculicâ, pentru c a deveuit contient câ a

uni fjic înseamn a interpreta. Dar interpretarea

ktc o opera Iar de sfarit, pentru câ nu numai re-

Hilalca divina, ci i cea creat e cuvânt sau sens

Biv r i cuprinztor de nesfârite sensuri sau eu-

iirne. adresate noua pentru a ie descoperi i a ni le

htu>i. sensuri sau cuvinte aezate in straiuri nes-

rsile i in legturi inlimt de complete, care insa

|*Mîe se refer Li Cuvântul de sine subzistent din

|ccL desavârilor i unifieulor. i numai acela

>ule interpreta >i descifra la nesfârit aceste sen-

ii, care vrea s inatnte/e împreun cu toi în Iu

krea divin.

1UAJV1 l)K IMJLOGIt: IXHtMAlUÂ >t KUIhMCA

Asupra acestui fapt a atras atenia în mod spe-

cial Pr. Prof- D.Sinilnac in articolul ..Sahorni-

citate desdtisâ"* publicat în „ Ortodoxia ", XXIII

U S>7 1), ar. 2.

Schiarea acestor caracteristici la care a ajuns

dogmatica ortodox în ultimele decenii arata c
dc-abia acum în faa ci s-au deschis noi per-

spective, c eshatologicul ca /are a perfeciunii

noastre în Dumnezeu a devenit mai transparent, $i

cu aceasta, i perspectivele îmbogirii i cu-

noaterii iar starit a vieii spirituale a cretinilor

în IXiuinc/ciL



DOGMATICA ORTODOX. SINTEZA

XXXII. Teologia dogmatic ortodox - sintez

ORTODOXIA înseamn credin dreapt (în

tciclc, ortos, doxa), care se traduce i cu

«binare sau cult adevrat U o noiune bogat.

tre vrea s arule ca exist o legtur vie între

edinâ. cui! i moral, înlre regula credinei (Di-

lua), regula rugciunii i disciplina vieii în Hris-

Mu Potrivii dictonului Lcx credendi * Lex oran-

H doctrina de credin se celebreaz în cult i se

M.miteslâ în spiritualitate* De aceea, ortodox este,

lup Simeon Noul Teolog (949-1022), „Nu cel

mre nu introduce noi dogme in Biserica lui Dum-
mvzat. ci cei care poseda o via in conformitate

m credina adevrat". Sf Vasile compar ere-

tmmul eu imitarea lui Hristos - mimesls Christou

1 1 tpre Duhul Sfânt. 1 5), Mai mult. mrturisirea

\V tgmaticS i cultic a credinei ortodoxe i confor-

mitatea vieii cu aceast credin constituie condiii

ceesarc pentru primirea Tainei Cuminecrii. Du-

p regula apostolic, transmis de Iustin Martirul

t 1 67K m Nimeni nu poates participe la ea (Eu-

os'istie) decât numai cel care crede c cele pro-

iiviidtiite de noi sunt adevrate fi care a trecut

rin baia iertrii pocalelor fi a renaterii, trind

tot departe aa cum ne-a transmis I/ristos"*

A. Identitatea dogmatic a Ortodoxiei

Formula c exist trei ramuri istorice ale

cretinismului i c Ortodoxia ar 11 o entitate con-

Usionalâ care se intercaleaz între Catolicism i
iVitcstantism, ea Gind sinic/a lor. B fort propagat

de teologii rui Alexei Ilomiacov (1804-1860) si

ladimir Soloviev (1853-1900), acesta din urm
convertit la catolicism. în decursul istoriei, MU
U losii diverse analogii pentru a descrie cele trei

r uri confesiuni cretine sau cele dou seciuni.

incidentala i oriental, ale Bisericii ncîmprlitc

Jiu primele secole. Papa îoan Paul al IT-Ica iolo-

-cle imaginea eefor «doi plmâni 1
' pnn care res-

pir cretinismul mondial, adic Biserica Occiden-

tal i cea Rsritean. într-adevr muli limilea/

Ortodoxia la doctrina, la cultul i la spiritualitatea

rsritean. Aceasta prezentare confesionalisl i
geografic a Ortodoxiei nu e capabil s redea di-

mensiunea ecumenic a Ortodoxiei Mai recent, a

treia Conferin panorotodxâ preconciliar (1986)

a declarai cu refuz ideea de egalitate între confe-

siuni: „Biserica Ortodox, fidel eclc/iologiei ci,

identitii ci de slruciur intern i învturii Bi-

sericii nedesprite, dei particip la Consiliul Keu-

menie al Bisericilor, refiiz în mod absolut ideea

de „egalitate a confesiunilor" i nu poale concepe

unitatea Bisericii ca o reajustare inlcrconfesional.

în acest Spirit* unitatea cutat în Consiliul Ecume-

nic al Bisericilor nu pouic II simplu produsul acor-

durilor teologice, Dumnc/cu cheam orice cretin

la unitatea de credin, aa cum aceasta e trâil în

misterul i în tradiia din sânul Bisericii Ortodoxe
4 '

UEpiskepsis^ or/366, 15.12.1986, p. 15).

Puncte cardinale ale Ortodoxiei

1. OrtOdOXlB esle legat direct de istoria i
originea cretinismului. Fr Tradiia ortodox,

istoria i doctrina cretinismului ar ti ihcomplcic si

insuficiente. Ea face din pstrarea Tradiiei apos-

tolice comune din epoca de consolidare a creti-

nismului (secolele MV) vocaia ei principal. La

un moment dai în istorie, cretinismul a cunoscut

dislocri grave. De pilda, schisma dintre Constan-

linopoL centrul Bisericii Rsritene i Roma t cen-

inil Bisericii Apusene, care s-a produs în anul

IU54: Reforma protestant din secolul XVI; orga-

nizarea separal a micrilor evanghelic* în se-

colul XIX. Or. Ortodoxia n-a fost atins de aceste

dislocri istorice» de aceea se crede câ este în stan:

s dea mrturie despre cretinismul de origine,

apostolic, patristic, în cadrul micrii ecumenice,

2. Ortodoxia crede c Biserica nedesprit a

primului mileniu constituie un punct de referin

crucial al refacerii unitii cretinilor separai de is-

torie. Din primul mileniu învm c a existat uu

2^5
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consens spre o anumit ierarhic istorica a Biseri-
cilor, uncie de origine apostolici De pild, Bise-
rica Romei, venerata ea fiind de origine apostolic.
a. fost recunoscuta ca având un primai de onoare
in rândul celorlalte Biserici. Marile centre patn
arhaic, inclusiv Roma, au promovai practica Si-
noadelor ecumenice pentru a rezolva problemele
de credin, dei fiecare provincie avea libertate în
ce privete tradiiile liturgice .si regulile canonice.
împotriva acestei practici i Iar consensul Bisc-
ncu Rsritene, Conciliul episeopilor romano-
caloiici de la Vatican, în 1870; a atribuit episco-
pului de Roma dreptul de jurisdicie universali i
facultatea de a nu grei in materie de credini

In rândul BisericilorOrtodoxe, dup separarea
Rsritului de Occident, în 1054. Patriarhia de
Constaotinopoi are un rol ecumenic onorific, dar.
in fond. ca este n Biserica locala deci tar drept de
jurisdicie asupra altor Biserici locale, care suni
autonome i autocefale, dar interdependente. De-
altfel, patriarhul ecumenic este ales de un silind lo-

cal, nu de un sinod panortodox. Rolul Iui de etnarh
- adic de responsabil pentru naiunile cretine din
Imperiul otoman - a încetat odalâ cu destrmarea
imperiului i cu formarea statelor naionale.

3. Ortodoxia constata c in centrul divergen-
telor intcrcoulcsionalc. ecumenice, st misfen.il

Bisericii, o realitate istoric, actual. îu care luiiica
care va s vin, Împria lui Dumnezeu, este deja
prezent in mod .sacramental. în general, cretinis-
mul rsritean n-a formulat si n-a pronunai doc-
trine definitive despre Biseric. Ca j în domeniul
hrwtologic. ea a prelerat limbajul antinomic, pura-
doxal. apolinic Tradiia acumuleaz diverse iniei -

prelri ale textelor biblice despre Biseric, verifica
diferite experiene ccleziale. ci>respun/lonre isto-
riei Bisericii, liecarc epoca are accentul ei eele-
ziologic. cu toate c esena dogmei este identic.
Ortodoxia sublinia/ învtura c pnn Biserica
lisus reveleaz, exprim i realizeaz în mod vâ/ul
planul fui Dumnezeu cu privire Ia destinul final al
lumii. Fa are. în perspectiv, misterul umanitii hi
loialitatea ei. potrivit cu misterul comuniunii Sfin-
lei Treimi. Acest plan este celebrat în Euharisrie
Euharistia arul cel mai bine care este natura i
rolul Bisericii, ce importan are aparlenena la

Biseric.

4. Pentru ortodoci, unitatea cretin este însi
cnnnuuunca (koinonia) de Biserici locale (sau par-
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ticularei. unite pnn mrturisirea credinei jpw
lice transmise. în Tradiie. în Biserici, care se
nifesl în celebrarea Euharistiei, în amintirea
Jîxus Itristos, care slujesc împreun sfinirea!
transli«marea lumii. Biserica local este „cati
deoarece se inlegrea/ în comuniunea universal
prin mrturia apostolic a episeopilor locali. C
gialilatea episeopilor - conciliarilatea - expi
unitatea de credin i de via sacramentala"
acestor Biserici locale.

5. Ortodoxia cslc. de asemenea, un factor de |
tone a unui popor sau a unei naiuni, in cazul mi
tor âri din Orientul Mijlociu, Europa Central
Rsritean, istoria unei naiuni nu poale \'\ ini
leas fr istoria unei Biserici locale. Ortodoxia!
aprat totdeauna ..sistemul polifonic'" în caJ
fiecare Biseric locala îi pfctrcaz identitate.! J
etnic i cultural, misiunea ei specific. Kiind ani
tonomâ i autocefal - cu teritoriu limitai i sinal
propriu - once Biseric local este un prototip 1
sânul unei comuniuni universale.

6. Care cslc aportul Ortodoxei la I eol.i-i
ecumenic?

Ortodox» are dimensiuni teologice crisluliftitiJ
care sunt evidente i valabile mereu. SJ cnuiminH
caic va.

- o hristnlogic combinat cu o pnev ma(i>lo"îeP
dinamic dup care concretizarea istoric a mfl
lunii este opera Ueononua") Duhului Slnt. Oul
hui nu poale fi ocolii, nici Biserica, deoareccl
deja prezenta la Cincizccime. inuugurând Impi
lua lui Dumnezeu:

- «otcriologîe care concepe mântuirea ca J
transfigurare a umanului, împlinit în indunJ
nezeire, adic în comuniunea dintre energiile nc{
create i libertatea omului, punctul de plecare fund»
Întruparea iposiancâ a Finlui lui Dumnezeu i JertI
fa celui rstignit >i înviat;

- o mariohigie echilibrat, care. fondat pe
texte explicite ale Bibliei, n aduce pe Mria. Maica
Domnului, ca exemplu de realizare personal a
iri.iuniiiezeiru în ..comuniunea sfinilor":

- o teologie sacramental toarte larg, in care
Taina nu cile limpede i vizihil la prima vedere
pentru c misterul este pârlea ei proprie.

Tradiia i teologia ortodox au predicai t ex-
plorat continuu mari teme ca: faa lui Dumnezeu
in umaniiaie. Duhul Slant în creaie, nouu creaie

I ogosul lui Dumnezeu întrupat, .sintaxa ma-

J

1
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ici i a Duhului în întrupare, comuniunea în

luninc/cu-Treirae, Seliimbarea la Fa si eterni-

fcrea umanului prin energiile* divine necreate*

B. Accente specifice

ale Teologici dogmatice

1, FpKlemoln«m teologic. Teologia tradilio-

n'ii a fcut o distincie între faa ad intra a lui

tumnezeu, adic fiina absolut, venicii, nev-
nitZt . care sc cau/ea/ i se realizeaz în Sine fr

Bjilicipare exlcrn, i faa ad extra. adic Dum-
ic zeu care creeaz lumea vzut în vederea unei

inphniri, ce nu c dat acesteia din eternitate, ci

ore se realizeaz fiindc Iii o vuiete i o lu-

STeazâ. Care esle raportul dintre transcendent $i

naneu, dintre supranatural $i natural?

Pe de o parte, rtina lui Dumnezeu, transcen-

lenl. nevâzui. clem, care îi are originea in

Bine. care cunoate o autorcahzare ontologic,

rmâne inaccesibili este mai presus de fiin i de

lume. Perceperea lui Dumnezeu aa cum El este

, Iu suni Cel Ce sunf) si in mgura în care Se

(fcveleaz esle druit sfinilor. Pe de uliu parte,

dumnezeu nu esle o substan impersonala (leis-

nul). Dei incognoscibil dup fiina Sa, Dum-
lezeu nu este un anonim. FI e o (lini personalii

[
arc lese din Sine. reveleaz tortele de origine

'ale creaiei i destinul ultim al lumii Astfel» Dum-
ne/cu a creat lumea v/ui a îngerilor i universul

v/ul din nimic. Lumea creat (materia inert,

structura psihic, realitate* biologic) nu esle re-

tlcxul sau manifestarea funiei divine (nici a ipos-

tazelor Sfintei Treimi, care nu sunt creaturi). Lu-

crarea Iui Dumnezeu ad extra, in timp i spaiu se

face prin energiile divine nccrealc: Universul este

efectul acestor energii. Desigur, exLsl o diferena

ireductibil intre creai i necreat, intre divin i
uman- Dar Dumnezeu a pus in lumea natural,

prin energiile Sale, o micare spre supranatural, un

elan spre împlinire mitologic» o aspiraie spre

jscninarc cu Dumnezeu. Omul este o simbioz

mu'e spiritual i material sufletul fiind nemuritor

<\ reprezint „chipul /ut Dumnezeu m persoana

naiam '*- Dar creaia mi ia drumul lînaL din cauza

lui Adam, care a euat în propria lui realizare on-

tologic, HI arc contiina eecului devenirii, al

împlinirii materiei create. Dup cdere, Adam
primete fgduina c finalitatea umanului nu e

pierdut. Realizarea umanului, care a euat in

Vechiul Adam, va li împlinit de Noul Adam.
Care ii asum în propria Sa persoan divin. In

întruparea Sa. Iisus llrislos a fual umanitatea lui

Adam Iar pcat, pe care a îndumnezeit-o.

Care sunt implicaiile epistemologice:

a) Teologia ortodox recunoale valoarea re-

velatorie a creaiei i a spiritului uman. Pe o anu-

mit treapt a cunoaterii, metafizica este necesar

(ca #i cercetrile tiinificei» deoarece nu exclude,

ci provoac experiena interioara» existenial,

apofatismul. Maxim Mrturisitorul (581*662) i
mai recent. Printele Slnilnae (1903*1993) au

scris pagini unice despre calitatea cognitiv a eata-

latismului, a logicii i a apologeticii. Creaia nu

este opac, ci reflect puterea lui Dumnezeu. Rai-

unea este an instrument de cunoatere, dar n-are

putere de a schimba realitatea, de B tndumnc/cL

b) Cu aceast încredere in puterea cognitiv a

raiunii umane fi a cercetrilor umlifice. teologia

u-a acceptat intelectualismul apologeticii, adic
epuizarea raiunii în formularea unor dovedi des-

pre existenta lui Dumne/eu. t Modoxiu u-a insistat

s formuleze argument»: i concepii raionale des*

pre Dumnezeu. Ea a respins panteismul, concepia

care -L identifica pe Dumne/cu eu creaia, a care

conduce, in funii, la necunoaterea lui Dumnezeu

si La idolatrie.

c) Concepia ontologic ortodoxa nu a acceptat

concepule substaniali sic occidentale, dup care

supratiaturalul. harul, ar li a anex creat a natu-

ralului. Dup aceste teologii i lîe catolice, fie re*

formate, supranaturalul respect naturalul, dai ii

ocolete. îl ignor. Dumnezeu asum creatul dai

nu-l împlinete. Creaia rmâne pe acelai plan

contingent* nu esle depi la. Harul poale s adauge

ceva * cotisubstanierc (teologia protestant) sau

transsubstanierii i teologia catolic). Lumea e

lsata in mâna Providenei. Dup leologiile occi-

dentale. Trupul nu esle asumai de flrislos (Calvin

nu accept ubicuitatea Trupului lui Hmios). Harul

na anulat acest hi mus. lisus Hristos trateaz lumea

de la distant, mi o ia asupra Sa, nu restaureaz

fractura dintre om i Dumne/eu, dintre lume ti

împrie (Augusun i Calvin vorbesc de o „Bt~

seric invizibila' 1.

Ortodoxia credec natura .i harul nu trebuie s
lîe separate pe plan omologie. Dumne/eu nu las
lumea în planul creat, la punctul zero. HI nu
adaug nimic, dar o asum, o schimb prin bine, o
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transfigureaz. Nu e vurba de pierderea Iui Dum-
nezeu în creaie (panteism), nici de fuziune mistic
inlre creat i necreat, nici de dualism. Prin ener-

giile Sale divine, Duinne/eu împlinete umanul, îl

face transparent îi d caliti eterne,

2. Pantocratorul asum creaia ce-I aparine,
„Fiina suprema" este transcendent i lumea

contingen. Dar Dumnezeu „iese" din Sine prin

energiile necreate, iar prin acestea nu las lumea
încremenit în planul creat 1:1 nu adaug nimic lu-

mii, ci o asuma >i o transfigureaz, o enipostaxiaz
in Persoana Fiului Su, Care S-a tcut tmp. Nu e
vorba nici de pierderea lui Dumnezeu ui lumea
creat, nici de fuziunea mistic între creat i ne-
ereai Aceast comuniune ontologic esle cheia

Evangheliei, a cretinismului. Izbucnire a divinu-

lui în istorie, ca ligur ipost atic, ca umanitate
transfigurat. Locul teologului este acolo unde
Cuvântul Se face trup (In. I

T
14), unde creaia se

întâlnete fa ctre fal cu Creatorul, acolo unde
se face trecerea i împlinirea (empustazierea) uma-
nului în eternitatea lui Dumnezeu.

Cu toate schemele diholomistc impuse în nu-
mele modernitii i a seeularismuluî: coala este

laic, cultura c sincrclistd. Biserica este rcligi<ras&

tiina este independent de credin, umanismul
csic secular etc., problema raportului între ceea
ce $tim despre originea omului i univers i cre-

dina în Dumnezeu este de actualitate. Problema-
tica religioas; sensul istorici, realitatea ultim i
experiena ci, persoan i univers, rmâne univer-

sal $i permanent, chiar dac aceasta nu mai ta

forma disputelor din trecut dintre evoluionist!
(adepii teoriei lui Darwin) i creaionili (adepii

referatului biblic despre creaie din Facere).

Teologia a susinut totdeauna c universul is-

toria n-au consisten i sens lîira Dumnc/cu. Pro-

blema principal pentru teologia rsritean n-a
fost existena sau necxislcna lui Dumnezeu i a

creaiei Lui. Cci universul - care nu exist din

eternitate i care nu exist tar Dumnezeu - este

chemat la o realizare, la o plinire ontologica, dar,

în aceiai timp. el poale s euc/c în aceasta

realizare. Omul, creaia în libertatea oi, poale s
aleag nefiina.

Raportul lui Dumnezeu cu lumea contingen a
fosl explicat in mai multe feluri:

a) Teologia vorbete de fiina lui Dumnezeu,
transcendent, invizibil, etern, care isi are ori-

ginea în Sine, inaccesibil, care cunoate u aulu-

realizare ontologic;

l>) Teologia vorbete de energiile divinei

create, o revrsare dinamic i activ a liincil

mina parlicipabilft, ^sensibil", în care se
fesl puterea lui Dumnezeu, în realitatea creaif

istorici. Omul „participar fiina lui Dumnej
prin energiile Sale;

e) Teologia afirm natura creat, care coi

realitatea materiali spaio-iemporal. Diwnuj
umanul nu se amestec, Nu exist analogia l't\\

Care c relaia între a, b i c?

Pe de o parte, fiina apofatic a lui Dumnej
este un mister inaccesibil de aulorealizare.

depete orice cunoatere teologic i raiod
pe de alt parte, energiile divine se revars el

(nu fiina) Iar s se contopeasc cu creaia,

care modeleaz lumea i istoria* Datorit înlj

aciunii energiilor divine, creatoare, pronia toi

i îndumne/citoare, substana spatio -tempori
devine transparent. Energiile nu schimb nat

creat i nici nu se contopesc cu ea. dar acestefl
transfigureaz. Harul nu este deci substanial.

transfigurator. Astfel, se evit panteismul i fii

unea mistic, astfel este posibil experierea pi

sonal a lui Dumnezeu. Astfel, orice percepere!
participare a lui Dumnezeu este energetica, ndii

este vorba d<? experiena luminii necreale. pri

contemplare, nu prin asimilare.

3. Flinta uman - Chipul lui Dumnczq
(Fac- 1, 26) - Tna pmânteasc a unei rcalilSj

transcendente, universale. Aceasta se vede. oi

ales. din faptul c structura psiho-som atic ou e]

definiie complet a omului. Omul e un mister,!

perihorez a trupului si a Duhului lui Dumnezeu,]
„creaie noua

4
*. Medicina, tiina pol reface $i \

deca structura psiho-sumalic, dar nu pot percej

misterul persoanei, Fr mister, omul este o exf
ricnj paranormal, în faa misterului, creatul e«

creat failibil.

De asemenea, persoana uman este îmbrcat
în „tunici de piele" (1 ac. 3, 21 J, adic viaa extd
rioar. animal, biologic, stratul adugat nalur|
umane. Natura, spaiul, „îmbrcmintea** biok
gic, bun în sine. devin surs de alunecare în pJ
cat, prin aservirea sufletului omului în pasiunii!

exterioare. Aceste „tunici de piele" poart în cu
mortalitatea, de aceea ele atrag i moartea sulleluJ

lui. a doua moarte. DezbrcjH de aceste tunica

omul devine o „fptur noua". De aceea, pro*

blema trupului, a umanului, este capital pentru]

credin ca $i pentru tiina. Arabele stau înainteî
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Hcmci: eterniziirca umanului in Dumnezeu, în fi-

Kt sau eternizarea umanului in haos, în nefiin.

|
( >mul a încercat odat împlinirea sa ontologic.

B a ratat-o. Astfel. Adam, în dorina de a ajunge

pmnezeu, în loe s ajung la Dumnezeu ea

Rect in relaie i mediator al creaiei, se las

milal de natur, druindu-i acesteia rolul pe

He-l avea Dumnezeu. Fiin raional, prin natura

K omul d o alt direcie existenei sale, cedând

Batiei capacitatea de a-I asimila. Natura deci

Bttaziaza umanul, devine subiectul acestuia,

h iul renuna la vocaia lui de origine, asemnarea

'umnezeu, devenind robul nalurii create. In

1 eec omul angajeaz tot universul, de aceea

:a natural nu mai arc rostul ci. în aceast stare

pe Legea, care nu e in natur, dar care n in-

uietc*
i Rolul libertii omului în devenirea i în vii-

|Bl universului este deci capital. Deirarea \o-

ni ffiâ 8 legturii ontologice cu Dumnezeu înv

Ingc omul spre nefiin, haos, moarte. Creatura.

dus la existen de Dumnezeu din nimic, cade

Rr-o lume muritoare* bir omul s*a închis în sine,

rviue autonom, un individ natural care poart o

Biu>c.
Omul ratea/ viitorul lui, împlinirea S onto-

Lgic, dar nu distruge total natura luu care nu e

bpusa lui Dumnezeu. El vrea s refac „plecarea"

pic Dumnezeu. I>i d seama c devenirea nalu-

pal nu este posibila, pcatul fiind o rniseare tf can-

li-ii firii". Hste tentat s supravieuiasc negând

uruuza morii. Hste disponibil pentru Dumnc/cu.

dai \<\ d seama c nu are suficient energie pentru

o anula „accidentul" pcatului care î-a pervertit

clanul spre Dumnezeu. Aici intervine Dumne/eu
^i intr în condiia omului s o restaureze. Dum-
nezeu nu vrea sa rscumpere lumea i umaniUiteu

ilij la distan, prin intermediul unui factor extern,

c\ prin pre/ena t slujirea Lui personal. în mij-

locul oamenilor. i nici tar conlucrarea liber a

omului, pentru ca astfel omul s fie contient c
poate s devin ..metnsnea lui Dumnezeu ", poate

s reali/e/e liber transfigurarea creaiei i trans-

formarea istoriei.

fn fine. pcatul, in teologia ortodox, nu este

gi escal moral, transgresarea unei ordini i disci-

pline. Pcatul este o deformare ontologic, o des-

figurare a omului, devenind un individ natural.

Iar chip, o masc (persona). Prin pcanil originar,

omul se plasca/ si in afara lui Dumnezeu: dup

TRATAT 1)E TEOLOGIC OOOM ATICA l ECUMENIC*

cdere, el se afl în afar de grdina Edenului, la

distan, adic în cosmosul spaio-temporal supus

nefiinei i morii; dar i contra naturii sale proprii,

deoarece harul divin era co-nalural firii sale de

origine. Din dorina de ,.a deveni Dumnezeu", Iar

Dumnezen i împotriva Lui p
Adam depete limi-

ta dincolo de care se afl neantul, nefiina,

moartea. Dar, întrucât nu ine de natura omului

(Adam nu pctuiete din eau/a naturii, ci e un act

liber, personal, inteligent), pcatul rmâne un <>ac-

ciih'tt" istorie al umanitii.

Dei pervertete în mod cert i radical firea

omului, pcatul nu distruge sufletul vieii animale,

biologice, exterioare omului, simbolul pasiunilor

crora omul le devine sclav, al stricciunii, al

morii. Natura devine pcat nu în substana ei. ei

in funcia ei de a domina omul de a fi subiectul

omului i nu supus lui, De aceea, nici pesimism

antropologic - teologia ortodox nu admite ideca

origenist c trupul ar fi închisoarea sufletului,

nici teocenlrism absolut, care ar face inutil gri-

ja de mântuire, nici tentaia de a supravieui ne-

gând cauza morii sau disirucandu-l pe aproapele

U ac. 4, 8-10).

Omul încearc a doua oar aceast realizare

ontologic. De data aceasta o face în Persoana

Noului Adam, care duce umanul la scopul lui ul-

tim. Cci, în unirea perihoretic realizat în lisus

Ilrislos, firea uman nu este nici distrus, nici

micorat, dar nici lsat în autonomia ei, ci

asumat în Iposlasul divin al Fiului, iar prin aceas-

ta este transformat din interior, adic dus la îm-

plinire. Realizarea ontologic a omului este rodul

unei medialii ontologice care se produce în unirea

ipostatic, în Persoana lui Hristos- Transformarea

lumii, rscumprarea istorici este posibil numai

prin concretizarea istoric^ acestei uniri peri-

horctice, în care Dumne/eu însui asum personal

umanul în eternitate i-1 îndumnezeiete.

4- Teologia i icnnnmia. Dogmatica ortodox

n-a separat thcolojia - învtura despre Dumne-
zeu în Sine (Theos), în esena i in existena Lui

absolut i clem, de oiknnunua. adic doctrina

despre Revelaia permanent a lui Dumnezeu, des-

pre Logos i întruparea Lui personal din cau/a

iubirii sale „pentru noi oamenii i mântuirea noas-

tr" Planul existenial i planul solcriologic sunt

nedesprite. Cci crearea lumii. în timp. prin cu-

vântul lui Dumnezeu i recrearea ei. prin Întru-

parea i prin Jertfa I
;iuluî lui Dumne/eu întrupat
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suni evenimente revelatoare cumplemeularc i de
aceeai valoare „ Dedicndu-ne teologiei f nu
dispreUim deci planul dumnezeiesc al mântuirii",
zice Vroite cel Marc. Dumnezeii Crcaloml uni-
versului este unul i acelai cu Dumnezeu Mân-
tuitorul. Contra lui Mardim care susinea c un
Dumnezeu a dai lui Moisc Legea i alt"Dumnezeu
a dat Apostolilor Fvanghelia. Biserica a respins
ideea despre doi dumnezei, unul drept al proo-
rocilor i al Legii i altul bun a) Iui lisu-s Hristos.
Dumnezeu, crcaloml lumii, dttorul Legii i Cel
întrupai i revelut in Evanghelii, este unul. sin-
gurul i acelai Dumnezeu (Mt. 22. 32; F A 3
1 3; 4, 24-25).

Biserica. în primele .secole, a depus un mare
efort pentru a slabili corect credina in Dumnezeu
- Sfânta Treime, despre natura. Persoanele i ma-
nifestrile Treimii. La a rspuns celor doua ten-
dine de Ia început: eca de origine iudaic, mo-
noteista, care accepta unicitatea Iui Dumnezeu,
dar nu cunotea distincia i rolul Persoanelor i
cea a religiilor polilcisic, care confundau creatorul
cu creaia. împotriva concepiei despre un Dum-
nezeu static, inert. Ortodoxia a admis o concepie
dinamic despre Slânla Treime, comuniune de
persoane care se afl în permanent micare si

aciune.

Ortodoxia a subscris în cele din urm la doc-
trina c Dumnezeu - Stana Treime exist ca uni-
tate suu comunitate de fiin i voin {..marele
sfat" - îs. 9, 5). dar subzist ea persoane sau
iposlasc diferite: Tatl i Fiul i Sintul Duh. Exis-
t o singur fiin a Dumuezeirii. dar cu se mic
în trei Persoane Care au atribute proprii fiecreia.
Modul de existen i de micare sau proprietatea
specifica a Tatlui esic nenaierca. palernilatea,
monarhia; cea a Fiului, naterea din persoana
lullui; a Duhului, purcederea din Tatl. Orto-
doxia a pus accent deosebii pe rolul celor trei Per-
soane în iconomia mântuirii: „Drumul cunoatem
Im Dumnezeu pornete de ta Duhul cel Unul.
tfrecet prin Fiul cel Unul (i ajunge) la Tatl cel
Unul. $7 invers: buntatea, sfinenia si demnitatea
împrteasc tponwsc) de la Tatl, (trec) prin
Fiul cel Unul i ajung la Duhul \ iVasile cel
Mare. Despre Duhul Sfânt, XVIII. PSU 12, Bu-
cureti: Fiii I9HX. p.62>. .i aici se vede c prin-
cipiul Irirritar este un principiu de micare, de coe-
ren si de aciune.
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Iconomia înglobea/ mai multe doctrine:
pre întrupare, deci i despre om i Fecioara M
despre mântuire prin cruce, prin ..vrsarea stî

gttlui", despre înviere i îndumnezeire. Cuvn
lui Dumnezeu, a doua Persoan a Sfintei Treimi
ccwlcrn i de o lliuf cu Tatl. S-a lacul trup Ini
truparea ural inamic de orice voina lui Duinl
nezeu de a aciona pentru a înnoi lumea. Ca s nJ
\~k ars umanitatea la vederea Dumnezcini *>

lJ
Cuvântul t-a ascuns slava Sa sub acopermantqj
trupului prin earc a comunicat cu oamenii ca ml
om. S-a tacul om pcnlru noi ..ca sâ vindece pM
asemenea cu asemenea, sufîetul cu suflet. rn.rtM
cu trup" („Filocalia" 9. p. 481 ). Lumin din luiiuf
na Tatlui. Fiul Si-a asumat umanitatea noastr qpersian Sa. constituind nucleul divino-uman, ccJ
mai mare minune a istorici. Asumând umanitate]
integral i real, fisus Hristos. unul din Treime]
îi face proprie starea pctoas a omului, pe cari
o transform prin Crucea i învierea Lui, Iac nul

din omul czut o nou creaie. Smuls din ujJ
prin coborârea aculo a lui Hristos. splal pruJ
vrsarea sângelui lui lisus. nalura uman este in4
Iiat. aezalâ într-o stare mai presus de lîrea eiJ
Nucleul leandric (umanitatea+Dumne/circa) al lui

lisus llrislos este baza iutierii i îndumnezeiriij
baza divinfMimanismului crelin.

Inâlându-Se Iu cer, Mântuitorul Hrislos n-a
prsit Biserica pelerin din care a tcut Trupul
Lui. Dup înviere. înlrind colegiul Apostolilor,
i-a trimis pe discipolii Si s tic martorii Lui pân
Ia marginea lumii, s predice Evanghelia, s pre-
dice Botezul in numele Sfintei Treimi, sa orga-
nizeze comuniti in jurul Luharisiiei. consacrai!
slujirii frailor (F.A. 2. 38-47). FI a luut iniiativa
s rmân prezent printre noi prin intermediul Eu-
haristiei. Iama în cure se comemoreaz întreaga
Sa via i oper, de la întrupare la a doua venire (1
Cor. 1 1, 23-271. Ilruna ucenicilor Lui este pâinea
cure s-a coborât din ecr i a druit lumii viai. De
la Cincizecime. aerul pe care-I respir discipolii lui

Hrislos. mdularele Bisericii, este Duhul Stm (I
Cor. 12.13).

In explicarea dogmei limitare, teologia orto-
dox recunoate mai întâi Persoanele Sfintei Trei-
mi: Fiul i Duhlii Sfnl în jurul Tatlui i apoi
natura divin comun, pe care fiecare Persoan o
are in întregime, dur in mod distinct. Fiarta traas-
cendent. care subzist in Sine, este Irinilara (ceea
ee nu înseamn irileism - trei Dumnezei), ci o
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imc de Persoane. Dumne/eu nu esle monad
K i - rul. care se manifesta ^au screalizea/u sub

leiie moduri (modalism). Fiina nu exist Iar

soane (ipostaze), nici invers* (Am vzut c
|namiea intern, comuniunea dintre Fiina i
isla/eM numete perihorez). Persoanele nu SC

i.-i fiinei, dar nu se confunda cu aceasta. Fie-

re o conine în mod diferit: Tatl este nenscut.
ni nscut din 1 atf Duhul Sfan purcede din

lat. De ce sunt importante aceste precizri?

urcec te/a occidental, formulat de Augustin f

fUlea/ mai întâi Fiina divin i apoi mani-
lrile acesteia, adic propriu-/is. relaiile dintre

ioane;
i De asemenea, ca metod de lucru, teologia

flodoxâ pleac de la iconomia lui Dumnezeu în

ne, pentru a mrturisi misterul lui Dumnezeu
teologia apolaiicâ) Mai precis, pleac de la pla-

i lui Dumnezeii de a mului lumea in întruparea

în Jertfa lui lisus Hristos i se întreab cum
pate omul sa se înscrie in acest plan. Sau: punctul

plecare este concretizarea $i realizarea acestui

liui «.istoria mântuirii) în lisus Hristos. De acecj.

lerpretarca istoriei este invers: de la scop la

nume. de la eshatologic la istorie, de la umani

tea înviat a lui Hristos la umanitatea e/ul a lui

Idam, de la Noua creaie la prima creaie. Pentru

znlogra ortodox întrebarea principala este: Cine

: lisus llristus. eu alic cuvinte pune la început

uparea, nu Crucea si Jertfa. teologia oceiden-

l pornete de la lume pentru a ajunge la Dom-
eu, de aceea omul caut s-L întâlneasc pe

Dumnezeu în ca (Augustul) i se întreab in ce

[M ajunge U Uf
5. Itau* Hrhtos: întruparea i Rscump-

rarea, întruparea lui Dumnezeu, cea mai mare
muiie cunoscut de istorie t Atanasie cel Mare),

pite posibil din cauza „condescendenei*' lui

Dumnezeu. Dumnezeu S-a intrupat din cauza iu-

bim Lui fa de „chipul" Su creat. Istoric, Intru-

marea sau iconomia st in legtur cu eecul lui

IAdam de a duce umanitatea sa i universul creat la

^plinirea lor transcendent, la realizarea lor on-

tugic deplin. Prezena istoric a lui Dumnezeu
ui poate fi negal sub pretextul c Dumnezeu este

Dumnezeu numai dac st la_ distan, având o

natura eterogen de cea creat. în Legmântul Su.
chiar de la început. Dumnezeu. Care este iubire

S ii legal de destinul omului, cu su nu-l lase s
cada în nefiina i s perpetue/e rul. moartea*

Singura calc de a realiza omul era su-$i Iaca pro-

prii colo ale naturii umane.
întropare» mai arat c unirea ontologic din-

tre Dumnezeu i uman esie posibil tar ameste-

care t confuzie. Cuvântul, a doua Persoan a

Treimii, îi asum, recapituleaz în subiectul Su
Urca uman cu toate însuirile ei. tar sâ renune la

Urca Sa divina distinct^ fr s o schimbe pe cea

asumat. In aceast enipostaziere, lisus Hristos ia

p< seama Sa umanitatea creat, n-o las în starea ei

veche, ci face din ea o fire transfigurat. Apare
deci o nou realitate: umanitatea transfigurat* Nu
exist analogii udcuvalc pentru a descrie aceasta

(ceea ce este faa omului pentru corpul su. ar-

monia pentru mu/icnl.

Aceast medintie-comunume ontologic prin

trupul uman arat c exista un destin, un mister al

universului (despre care vorbete cosmologia teo-

logic». Trupul este deci un mijloc de împlinire

antologic. A nega judumnezetrea sfinilor .i

transfigura rea materiei, rolul trupului slant al Fe-

cioarei Mana sau a spune c liuharistia nu const
in prefacerea materiei pâinii si vinului sau c
Duhul lucreaz „în secret" („Biserica invizibil"),

sub aparene materiale, exterioare, înseamn a sus-

trage trupului aeeasl funcie soleriologieâ, a

subestima rolul acestuia in ruporl cu ieonomia di-

vin, întruparea mai aral c mântuirea este d-
ruita fiecruia care poart natura uman.

Consistenta ontologic dintre Dumnezeu si

uin. realizat în persoana fiului lui Dumne/cu ln«

IrupaL lisus Hrislos. este iposlulie. nu ll/ica.

Mântuirea nu este o iuxuipuncrc de substane.

Umanul» corporalitatea uman, trupul nu mai este

a simpla realitate material, deoarece este asumat

»i transfigurat in ipostasul lui Uristus. A aprut o

umanitate transfigurat! Datorita acesteia, mân-
tuirea este conceput ca participare la viaa lui

Dumnezeu, care devine tamspvenl prin energiile

divine transmise prin Duhul Slant. Prin analogie

oi întruparea ipostatic a fiului, a aprut o reali-

tate „teandric". aceea a sfinilor in care se con-

cretizeaz actul mântuirii, ca micare u omului
spre Dumnezeu. Aa se explica irans figurarea

Maicii Domnului, Nsctoare de Dumnezeu,
moatele martirilor i ale sfinilor, icoanele si sim-

bolurile sacre, in aceast relaie fundamental on-

tologic, nici Dumne/eu. nici omul nu pierd alie-

ri tulea lor. Cum energiile divine sunt nccrcalc.

atemporale i aspaliale. cel care se împrtete de
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cic primete aceste caliti Omul iese din condiia
lemporal-spaiaiâ, adic din condiia morii i mir
în condiia lumii eterne. Aceasta este marca trecere

(sau palc) de la moarte Ia via, de ta limp i
spaiu (simbolizate prin mormântul lui lisus) la

eternitate. De aceea, toata teologia ortodox este

cuprinsa in „llristos a înviat'*, care este un strigai

i un angajament contra morii, pentru viaa, con-

fnt mormântului (simbolul timpului i spaiului},

pentru eternitate.

Occidentul - catolicism i protestantism - u-a

reinui dimensiunea ontologic a mântuirii* Protes-

tanii au reinut doctrina justificrii (imputarea
dreptii lui llristos) contra legalismului romano-
calolic, care concepe Rscumprarea ca un act

juridic. Desigur, aceast polari/are este mult mai
nuanat a/i, lotui nu s-a fncut o mai marc
apropiere fa de punctul de vedere ortodox. La fel

i în ce priveze eoncrcli/area personal a Rs-
cumprrii, De/Kiterea: mântuirea prin fapte,

mântuirea prin credina, n-a preocupat Tradiia
rsritean. Punclul ci de plecare este acesta: een-

tralilalca harului lui Dumnezeu în dinamica mân-
tuirii, reali/ala în momente i aciuni stncrgiee.

Nu exist, deci, etic separat de harul divin (se-

pararea ar duce la teoria meritelor - „a face pentru

a li
4
*)» nici mântuire tarii etica, cum pretinde leolo-

gia justificrii: *„a nu face pentru a IV\ Mântuirea
pnn fapte, prin „a face" a dus la crispare moralist,

dup cum „justificarea prin credin" a dus la ob-

sesia etic (care devine pietism).

Aceast aiiludinc fa de natura mântuirii par-

ticulare a fost îneleas mai bine în secolul XIV,
când s-d discutat problema raportului dintre trans-

cendenta absolut a lui Dumnezeu i posibilitatea

omului de a se uni cu Rl. In controversa aceasta

s-a angajat (irigoric Palama împotriva teologilor

latini t
Vurlaum i Akindin), care susineau c mân-

tuirea const in uduugarca harului creat de Dum-
nezeu Iu natura omului, (irigoric Palama rspunde
c mântuirea cunsi in participarea omului la ener-

giile divine neereale, prin care el înelegea lucrâ-

rilc sau aclclc fiinei divine, micarea sau elanul

tui Dumnezeu spre creaie. Energiile divine nu se
confund cu esena divin, nu sunt nici o divinitate

subordonat lui Dumnc/cu (dilcism), nici efectul

unei cauze, nici o realitate nicialî/ic. abstracta

linergiile constituie n realitate ontologic i se

munifesl^a lumin. Fxperien|a lor e posibil, dar

nu poate li descris cu concepte analogice.

'!(

Ksle clar c teologia energiilor divine neerfl
imparle cretinismul în dou, deoarece ca arc efl
secine pentru înelegerea ailor doctrine: Ii
cumprarea, Taine, Biseric, etic, cultur,

pild, exist consecine pe plan sacramental,

lulional. In lipsa unei teologii a îudumne/e
(„naiura transfigurat"). Tradiia occidental
orientat spre substauialism (supranatural) sau s

spiritualism. Supranaturalul este adugat na
ralului, care rmâne neschimbat (de unde a
de instituionali/are) sau este sepai*at de nat

(de unde separarea Providenei de Rscumpa
prin „cele doua împârâfii). In nici una din ;icd

te concepii despre sacru (suprunaturul) nu e W
de asumarea creaiei, de depirea ei. Creaia s
rinduc pe acelai plan sau i se adaug ceva

\

unde aetivism (ara sens ontologic). Cel mai bine

vede aceasta în teologia euharistiei: transsubsia

icre - subslanialism supranatural (teologii \c

lastici), consubslaniere - substanialismul diule«
tic (Luther), spiritualizare sau mrturie {/wingH
Bisericile evanghelice). Or, energiile divine m
zboar pe deasupra materiei si a trupului, de ;tccJ
interaciunea harului c totdeauna sacramental.!

De asemeuea. pe plan moral, pentru ortodoxa
„a face" incanmâ a ic înscrie acliv i liber în d|
recia 51 în programul lui Dumnezeu. în mica
naturii rscumprate spre trunsfigurare. Prin 1

mare. etica las un mare loc liberului arbitru

benii de a coopera cu Dumnezeu. Vnia omu
poate alege liber binele, dar nu-) poate îrnpl

tar harul Iui Dumnezeu (Augustin: omul poate
voiasc, dar a voi binele este un har). Nimeni m
sigur de mântuire (teoria predeslinaiei), nici sf

lii\ In aceste condiii, etica arc ti valoare onlologi

ila fel i estetica, arta, muzica, lîlo/nfia, pe mâst

în care activitatea artistic, meditaia filozofic

crea(ia liric etc, creeaz condiii pentru in

plinirea divin a creatului). Morala nu arc nev

de un exemplu exterior pe care s-l imite, cci i ti

este o imitaie natural, supunere la un model clici

Cci numai Duhul, Care vine de sus i rcgcncreazl

omul, este „conform" cu Hrislos. Imitarea lui

Hristos se face prin a li disponibil Duhului.
6. Mântuirea omului - îmlumnczcirea - ca

sinergie. Una din învturile eseniale ale crogS
nismului este aceea c mântuirea este mdul aceste

sinergii dialectice, adic conlucrarea lainic dinln

harul lui Dumnezeu i rspunsul omului. DumncJ
zeu este suveran i atotputernic, dar Iii nu vrea s

M

1 1 *^m

i' a
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mântuiasc lumea Iar participarea celui care cslc

responsabil de cderea acesteia. In aceast eonlu-

mre nu se poate cântri cat aparine omului, de

heea uilul aparine lui Dumnc/eu. Mântuirea cslc

iun dar. Nimeni nu poale spune cât aparine lui

U*umnezeu. Mântuirea este o consecin a siner-

nici. Sinergia arc o paradigm: întruparea ipos-

Ealic a Fiului lui Dumnezeu, mai precis, unirea

merihoretic a Urii divine cu firea uman în Per-

soana Sa. Cine nu crede hi una, nu crede nici in

tealalt. Adie, pe lng echilibrul ipostatic dintre

piui i Duhul Siant (care în fond este un echilibru

oteriologie: l-iul ne-a dat Duhul divin, iar omul

h-a dat trupul uman: unul devine sarcofor, cellalt,

toncvmatofor), intervine i echilibrul sinergie. Co-

pnuniunea ontologic dintre Dumnezeu i om mi

ite static, formal, ei se concretizeaz pe plan

tcrsonal prin conlucrarea (sinergia) dintre harul

Elivin. necreat i libertatea omului. Nici o alt tem
[din spiritualitatea ortodox n-a fost tratat cu aiâia

[pasiune ca cea a convieuirii intime, misterioase

minu-e Cuvântul lui Dumnezeu i sulletul omului,

[comparat cu o nunt fermecat.

Harul, care este o energie personal* dinamic

,i activ a Fiinei lui Dumnezeu, vine în inima

tunului prin mijlocirea Duhului Sfânt Care poart

cu Sine smâna credinei, dragostei i speranei în

lisus Hristos, generala de Jertfa i de întruparea

Acestuia. Smâna are nevoie de pmânt bun, cu-

rul, ca s germineze. Sinergia arc, deci- dou pri:

una obiectiva, deoarece harul icare nu e accesibil

prin natur) sed prin faine, pe oile sacramentala.

>l iilta subiectiv, adic, participarea liber a omu-

lui la viaa lui Dumnezeu, In actul sinergie), am*

bele pri intr în joc, dar un loc important îl are

liberul-arhitru, deoarece libertatea uman nu este

anulat de pcat* Omul cslc capabil de a accepta i
de a refuza mântuirea oricând» cci mântuirea este

convieuire. Cum îns voina accept cu greu s se

elibereze de pcat. Duhul Sfan este totdeauna de

partea omului, care cultiv libertatea omului ca

acesta s cread. Astfel, credinciosul devine in-

strumentul Duhului Sfânt, vrednic s fac lucruri

mari. Nu este vorba aici de o dependen para-

lizant. Credinciosul, spre deu-sebire de cel care nu

crede* se lupt eu condiia sa de om, critic, tra-

cic, infernal, uneori, ca persoan liber i res-

ponsabil, care accept iubirea lui Dumnezeu.

Astfel, mântuirea nu este o lucrare de la dis-

tan, exterioar, prinlr-un ter intermediar, nici u

umbr pe deasupra omului sau o suprapunere de

substane, ci o schimbare din interior, antrenat

de harul divin intr-o micare continu spre pleni-

tudine. Cci Duhul nu vine pentru a securiza omul

în ordinea lui natural („dup trup") sau a-1 prote-

ja în limitele sale empirice, ci pentru a-l introduce

într-o alt ordine sau, mai bine zis, în misterul i
libertatea lui Dumnezeu. In faa lui Dumnezeu
nici o ordine uman nu este în sinea ei suficient,

absolut i definitiv* Duhul intervine i schimb
aceast ordine creal (pâinea i vinul se transform

în mud real în Trupul i Sângele lui Ilristos înviat),

nu pentru a arta c este aloliilor, ci pentru a duce

la desvârire creaia Sa. Dar aceast participare la

darul i la sfinenia lui Dumne/eu se concretizeaz

numai cu voina liber i activ a celui care crede.

Sinergia, interferena dintre har i libertate, im-

plic asce/, lupta spiritual contra pcatului i
rului care blocheaz voina. Viaa credinciosu-

lui este ca o aren a sfineniei. Aadar, spre deo-

sebire de Origen, care susinea c mântuirea const

în restabilirea lulurur în starea de Ia început, prin

supunerea faa de Creator reali/ala în lisus Ilristos,

Biserica a preferat s vorbeasc de sinergie, de

colaborare tainic între harul gratuit al lui Dum-
nezeu i ascultarea liber a omului.

Desigur ceva este barul lui Dumne/eu i altce-

va este libertatea omului, dar ele se mic una

ctre cealalt ca dou fore care se atrag într-o

sinergie total. „Când conducerea o ia Duhul $i

peste minte domnete iconomiu hrir Care Seface

iconomul simurilor i al gândurilor, libertatea

este luat firii i atunci este condus de cârmuirea

Luii au mai conduce ea'\ în aceast stare, lirea

nu mai are putere asupra libertii, ci c condus de

alt putere, mai presus de fire. Mântuirea devine,

astfel, o simire i o fapt a libertii care conduce

creaia si omul la „frumuseea originar"
4

, la slarea

de la început.

Astfel, în concretizarea istoric a iconomici

(mântuirii) avem:
- Hchilibrul iposlatic sau unirea ipostalic:

natura uman este asumat de Iposiasa Hului, pe

care o unete cu cea divin i o îndumnezeiete;
- Echilibrul soteriologtc: lisus Hristos Unul

din Treime Se aduce jertfa Tatlui în trupul Su;
- Echilibrul sinergie: hanii lui Dumnezeu este

eficace cu colaborarea libertii omului;

- Echilibrul sacramental: Hristos Se arat prin

Duhul Slnt în viaa Bisericii, prin cuvânt i prin

Taine;
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-Echilibru eshatologic: in Impurâiiu lui Dum-
nezeu sfinii vor primi revrsarea Duhului peste ei,

ca U Cinei/ecime.

7. Biserica pelerin. „Biserica lui Durnne/eu
pelerina din Roma sene bisericii lui Dumnezeu
pelerina in Corint" (Clement Romanul, C Corin-
leni, Prefaai. JJiseriea istoric - lina Sa neta în-

cepe cu pogorârea peste Apostoli a Duhului Slnl
la Cinei/ecime. De aceea. Petru spune ca „noi
suntem martori vu Duhul Sftbu*

4

(l\A. 5, 32). Fi

sunt martori prin excelena ai lui Hrislos: „Cine
primete mrturia Lat ? " (In. 3, 33 J.Graic misiu-

nii lor. Biserica s-a rspândit la toate neamurile, ca
v via de vie. Dei plantata înlr-un timp determinat

i la un Ioc fix, lisus Hristos rstignit i înviat in

Ierusalim- ea se înlinde ca o plant in loalc di-

reciile. Exist deci o singur biseric - Una Sane-
ta la singular* exista Biserici locale - la plural

oale având aceleai caractere în egala msur:
„Miifute-u, sfinenia* untversalnatea. apostolici-

tottti " In ce privete structura Bisericii, Tradiia

ortodoxa a reinut caracterul sacramental al Hiro-

toniei ti jurisdiciei) episcopului, precum i natu-

ra euharistie a bisericii locale. Biserica csie ac-

tual, real, in iconomia lui Dumnezeu, dar cât
vreme «te „pe calc", ca se consiruiclo in istorie*

Apostolul Pavcl vorbete de edificarea isloric a

Bisericii, caic orc u finalitate, un scop fielos) cs-

haiologic <Efei. *i I2j.

împria lui Dumne/eu a intrat deja în istoric

prin întruparea ji prin Învierea lui (isus Hrislos.

Cuvântul i fainele sunt pori de intrare deschise

pentru lumea viituare. iur darurile Duhului Sinl
sunt binecuvântri anticipate ale împriei. Ca i
pentru misterul lui Dumne/eu, nu exist nume
potrivit pentru lucrurile veacului ce va s vin. Ce
este viaa cea nemuritoare? Simirea lui Dumne-
zeu! Cat vreme este pe calc. pelerin, credinciosul
sta la poarta împriei i ie roag, l:\isla o jude-

cat a istoriei i o triere a valorilor, in care ce c
vrednic s dureze pentru venicie iese la suprafa.
Cei drepi i sfini vor lua eu ei dreptatea pi sline-

nia lor. Astfel, „nici viaa de aici. nici cea de din-

colo, nu put du. una tar cealalt, fericirea deplin
miletului omenesc**.

„Dtifi Cezarului ce este al Cezarului i tui

Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu" (Mc. 12. 17).

[isus recunoate aici dualitatea (nu dualismul) i
tensiunea dintre Împria lui Dumnezeu i îm-

pria Cezarului, iar a le pune pe acelai plan.

lui

ti

i

\

Hxifcst o ierarhie a valorilor. Acolo unde cultul

Dumnezeu este secundar sau absent, eecul soi

este inevitabil ItetU nu limitea/ deci viaa ei

tin la o sfer ..religioas*", ei recunoate mor
civic, aceea a obligaiilor morale i sociale £

bale. A plti taxele este un fel de participare

viaa comunitar. Modul de a trai al cretin]

(c£ Mc. 9. 42). aa cum se vede in comumtâ
apostolice* este_ caracterizat prin generozitate
iubire de frai. In perioada patristic, ortopi

este inseparabil de ortodoxie. Biserica a inui
învtura de credina (ornolughia) s fie translcj

mat nu numai într-un mod de via {evseheia)\

i într-un model de civilizaie (politea).

Parte din învtura Bisericii este c Duh
Slant lucreaz în multe alte domenii i modun. *

pild. în domeniul religiilor. De unde. importau

dialogului cu oameni de alte credine, pentru
alia semnificaia lor teologic i practic. Biseri

este incompleta tara lume. Iar cealalt parte a 1

orarii lui Dumnc/eu în istorie. Care este rolul '
1

todoxiei Inlr-o societate secularizat? Ha s-a re linul
s intre in arena luptelor politice ca o putere p liI
tic. ha a preferai imaginea lui îisus tniduiltuifl

Care vindec organismul lumii prin propria SajcriJ

fii. De aceea. Kuharislia inspira „spiritualitate liturl

gie" i promovea/ o solidaritate bazat pe dred
taie. pace, libertate, respectul fal de creaie.

Lste important de subliniat c Ortodoxia puii

spuitualualea în legtur cu atitudinea omului
de creaie i de propriul trup. Creaia i uma
devin mijloace de relaie eu Duhul lui Diurnic/i

Lumea este in proces de regenerare, de îjuu

proces car z depinde de calitatea relaiei cu lui

cu trupul, cu împria acestei lumi. Aici are

loc important contemplaia, ca mijloc de a senil
creaia iu totalitatea i în profunzimea ei, aspaialq

i atemporal, i asceza, disciplina de a puri li

Irupul. pentru a-l face transparent pentru lumina
energia necreat. TrupuL umanul, este supus ui

regim de timp i de spaiu, dar omul ca persoan i e

in afar de acest regim prin asec/a lui.

Sâ mai spunem ci în spiritul ortodox, expeue-j

rea lui Dumnezeu este inseparabil de dragostea i
de grija fa de aproapele, de orice om. Acolo)

unde inutil uman este în joc. acolo trebuie ; sd

afle cretinul i liuscriea. Mântuirea are loc ui

trupul oamenilor. Irupul lui Hristos-Biscriea c
construiete în irupul iranienilor. Ce este feneirea'fl

A-L simi pe Dumne/eu în trupul altora!

3
I
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8. „In loc s dezvolte un concepi despre ade-

ferul universal în termeni geografici sau culturali,

rudiiiii Ortodox a adoptai o noiune despre

U* 'licitate sau adevr „potrivit tuturor" care se

nj nm în fiecare comuni laie cuharistic localii

i asti înelegere a fost modelat de lucrarea

iluhului Sfan tare ne cluzete în mod continuu

ptc plintatea adevrului.

Potrivit acestei percepii, catoliatatea credinei

fcpi istoHaa esle experimentat i cxprimal de câlre

ixare comunitate local de credin, in propriu) ei

context particular,

Calolicitatea credinei apostolice nu este nici

B în pericol, nici compromis atunci când Hise-

iiui rspunde situaiilor diverse. Dimpotriv. BU
km a triete i împlinete, de fapt. credina aptw-

fenheâ numai atunci când ea arat compasiune i
Solidaritate fa de himea lui Dumnc/cu in diferite

jtpoei i locuri" ( Ortodo Vid i cultura, p. 1 82).

*), Ce loc arc monahismul in usce/a, morala

[fi misiune» Bisericii? Monahismul este impor-

ftunt. deoarece axcu/ spirilualilatea cretin pe

[disciplina voturilor (exigene ascetice impuse
[vlugrîlorh care nu sunt altceva deeat forme de

intensificare a practicii poruncilor, acestea fund

destinate tuturor cretinilor. Acestea sunt: sr-
cia voluntara. Jup exemplul Iui Hristos, Care a

druit viaa Sa însi altora; monahul ituparte Iot

ce are cu alii: ospitalitatea reprezint mUuinca

clugrilor, ascultarea, adic ucenicia fa coala"
lui lisus Hristos. prin unificarea. în rugciune i
in inim, a sufletului su cu Duhul fui Mustos;

curia hau sfinenia trupului adic convertirea

patimilor in pasiuni cereti.

Monahismul urmrete de/legarea lumii de

râu. de moarte i de ncexislenl. Lumea este

dubl: Dumnezeu a creal-o bun. perfect, dar di-

avolul l-a ispitit pe om. care a stricat-o cu pcatul

lui. Lumea nu este deci rea. nimic nu e râu în sine:

de aceea, monahul nu fuge de lume. dai reiu/ s
devin sclavul exterior al luirui sensibile* pe care

nu vrea s o lase în autonomia ei (diabolic).

Monahismul are n concepie critic $i despre

irup i urmrete ji de/lcgarea trupului de patimi

pctoase $i vicii. PI vrea s inverseze micarea

"inului spre pcat, prin reaua lolosire a liherl|ii.

spre vocaia originar a omului, dorin dup Dum-

nezeu. De aceea, metoda monastic se rezum in

apatic, virtute care se opune patimilor dcMructi\ e.

nu prin pasivitate i lene, ei prin screnitate BOU

discernmnL prin ascez sau în frânarea trupului.

Nu e vorba de a „ucide** trupul, de a nu recunoate

dunensiunea psihosomatic a omului, ci de a con-

verti patimile: goana dup avuie sau cupiditatea în

srcie de bun voie; vanitatea i mândria in as-

cultare: pofta absurda a trupului în castitate.

Monahismul arat nu mimai c în liecare om
exista un elan spre Dumne/eu, ci i c lisus îi

cheam pe toi la perfeciune dup modelul 1 allui

Su. prin cin si prin iubire, lndumntzeirea csic

deschis tuturor: punctul de plecare: concentrarea

si unificarea minii in inim, acolo unde con-

vieuiesc Treimea cea Sfîntâ i ncpâlimiloarc- In-

tre monahi i mireni, nu exist diferena de spiri-

tualitate sau de etici ei, doar. de mijloace de a

intensifica harul. Harul este identic *i unic. se d
dup dreptatea lui Dumnezeu, nu dup msura
omului, 'lotui, exist o ierarhie intre credincioi:

sfini, credincioi, cldicei, indifereni, mori.

Adic, harul se d dup „msura credmler. in

funcie de voina de a urma lui HrisLos.

II). Teologia ortodox i (post)modcrnUatea*

A nu se confunda modernitatea cu modernismul,

curent teologie care a încercai s Iac o smlc/ in-

tre cretinism $i tiinele exacte, prin integrarea

cunotinelor naturale i tiinifice in sistemele

teologice i ermincutice. Modernismul a fost com-

blul in numele unei teologii care apra dimen-

siunea supranatural a lui Dumnezeu, conceput ca

substan static.

Modernitatea vorbete de „alterita teu" (elero-

genilatea) lui Dumnezeu i de autonomia lumii CB

substan in sine. care e cercetat obiectiv de ti-

in i transformat de tehnic. Creaia i istoria

Irebuie deci s lie eliberUile de interpretarea reli-

gioas, mistic. Astfel, lumea ar li o subsiaul

asupra creia Creatorul nu are nici o priz, sub

pretextul c altfel s-ar pierde ..transcendena", „al-

lerilalca*
1

Acestuia.

Pentru teologia ortodox, supranaturalul i na-

turalul nu sunt entiti care nu comunic, deoarece

harul nu este creat, ci necrcaL Mântuirea nu este

deci o juxtapunere de substane una creat i alta

necreui. i nu se operearâ prin transsubstaniere.

ctajarca nuhiralului cu harul creat. Ortodoxia mi

accepta nici teoria justificrii, care las lumea ca

atare, ncmodifieut in sine, adic în pcat, dur pe

care o declar justificat, adic investit de la dis

lan|, din afar, cu o fgduin cshaiologic. Pen-

im teologia ortodox. Dumnezeu, prin energiile

»5
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Sale divine necreate, energii creatoare, comunic
cu creatul, pe care îl prelace, ii transfigureaz. Pe
de o pane. transcendena divin atest realitatea

creatului, pe de alia parte. îl asum, îl atrage spre
infinit, nu-l las neatins, în planul lui creat.

Modernitatea se fondeaz pe decalajul onto-
logie dintre Dumnezeu i om, pe ideca c exist un
ecran între transcenden (alterilalea) lui Dumne-
zeu i imanenta i autonomia material a creatului.

Astfel, ea deschide calea raionalismului - vio-
lena asupra intelectului de a gsi probe raionale*
i cea a spiritualismului* care înseamn violen*
clic, pornind de la ideca c exist sfinenie uman
Iar intervenie divin.

Ortodoxia este foarte critic fa de curentele
care reclam autonomizarea „secularului*

4

, lsarea
istoriei în condiiile ei, în mâna creaturii, nu a Cre-
atorului. Or, modernitatea înclina spre secu-
larizare* adic lumea este lsat în grija tiinei, a
tehnicii, a aclivismului social, misionar. Lumea
devine un idol, un fanlasm. Dimpotriv, pentru
teologia ortodox realitatea material, „secularul

4
',

trupul au o valoare soteriologic, pentru c este
temeiul mediaiei cuvântului i harului (exemplul:
ascultarea predicii, mâncarea pâinii cuharislicc).

Prin urmare, Dumnezeu Se angajea/â fa de
lume: a asumat-o. a realizat-o In lisus Hristos, o
relanseaz în alt tnod, tcând din pâine i vin.

Trupul i Sângele Fiului Su, Toate realizrile
umane; arta, cultura, tehnica, instituiile umane i
sociale sunt semne ale transfigurrii cosmosului i
istoriei. De aceea, separarea între sacru i secular c
imposibil. Dimpotriv, con-saerarea lor este îm-
plinirea lumii.

C. Observaii critice

Ortodoxia poart asupra uupului ei nu numai
pecetea Duhului, ci i pecetea istoriei, cu toate
problemele i imperfeciunile acesteia. S amintim
câteva din acestea;

Ortodoxia trebuie s reafirme cu mai mult
for c certitudinile fundamentale ale cretinis-
mului vin din revelaia inspirat biblic. Orice dis-
tan fa de revelaiile obiective ale Bibliei are
riscul ci; riscul de a nu ine istoria Bisericii în

linie cu istoria Noului Testament, riscul de a în-
locui lectio-tlivina, citirea ni împrtirea cuvân-
tului lui Dumnezeu, cu experiene ascetice i mis-

tice neverificabile, riscul de a nu avea un vriien
de referin al tradiiilor bisericeti, riscul de m
opune lui lisus istoric, smerit i rstignit, un Dun|
nezeu Pantocrator Atotputernic. Aadar, raport
dintre Ortodoxie si Stnla Scriptur trebuie s j

elucidat în mod constant.

Teologia rsritean bizantin n-a dat sui
cient importan civili/alici cretine, problemei
umane i sociale globale; dreptatea economit
injustiiile sociale, srcia, iubirea de frai, cald1

uman care eman din Evanghelic: „Cretinism
occidental a detaat împria in favoarea tot

ceti btne instalate in istorie: ar, cetatea istorii

nu este decât seninul ji parabola împriei Ort
daxsa rsritean, din partea ei, prea *-a lâs

dus de ceata îngerilori contemplaia liturgic
I

cerului" (P, Evdokimov, L 'Orthodoxie, p, 304}J

Exemplul lui Hrislos, Care a înmulit pâinea s

a transformat apa în vin spre hran i bucuri
mulimilor, nu reprezint oare for de via i fia]

meniul societii? Biserica Ortodox n-a reuit î
se pronune in ullimile decenii cu privire la pre

blcmcle controversate ale drepturilor omului, *

unde absena enciclicelor sociale. Biserica a trai

adesea cu complezen mizeria umana, iadul t

aici, de pe pmânL Ea este un organism de iubirl
generozitate i libertate, dar ea uit adesea haris
melc femeilor i mamelor care exist în sânul eL

Odat cu ruina imperiilor politice, odat
stabilirea Bisericilor locale, cele mai multe

|

principiul etnic i cultural, contiina universaliti
a slbit. Practica coneiliaritii care funcionez
bine ta nivel local este aproape inexistent pe plari

panortodox. Fdeea inerii unui Sianli Mare Sinod)
Ortodox întâmpin greuti din cauza unei agende,
complicate, care nu mai corespunde cu problemele
actuale ale Bisericilor.

Cum se comport! Biserica în faa ispitelor c
care a fost încercat lisus? în ce fel Biserica face jo
cui puterilor politice sau nu, fie c este instituie
imperial sau na|ioualâ? Bisericile din Estul Euro-
pei au fficut experiena unui mit pervers, acela al

simfoniei dintre Biseric i Stat* liste posibila azi o
simfonie protetic, în care Biserica sâ-i apere pe cd
pe care Dumnezeu îi apr, pe cei sraci i slabi?

Ortodoxia n-a avut curajul s ia iniiative ecu-
menice i s-a sfiits practice Jccnomia" în situaii
misionare noi; „Insistenta ortodox asupra im-
portanei Epichzei Paraclelu/ui n-a inspirat iu

noi un curaj corespunztor, sujiaent, pentru rein-

cu
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insa vieii bisericeti, a teologiei i o stmc-

fcrfAv; pentru o schimbare necesar în aciunea

r evanghelizare i de misiune sau in datoria

wniat de «ieire in afar», pentru a întâlni po-

mo^iti. «în afar de cetate», in puterea Duhului

Uiha " (N, NissioiisK Aici poale li menionat
rucena fa de micarea harismatic. de>i ca arc

riaedere în harismele ascciilnr.

Ortodoxia tolereaz un ameslec de Tradiii i
|c practici bisericeti de origine bizantin, care

rebuie sa fie puse fiecare la locul lor „Perioada

\izuntin a istoriei ateapt incâ o ewtuare ade-

irat in spiritul b'isericii". Se inventea/ un

TÎIATAT UL TEOUIUK MH.MATICA 51 ECtIMKNICA

temei teologic penlru practici care n-au astfel de

temei sau invers: se impun reguli de drept canonic

Iar referine leologice. „Eclipsa contiinei cele-

ziohice sa reflectat in pietatea liturgic* in

formele ii in inelesul cultului
44

(A. Schmcmannl.

Prin unnare, în procesul receptrii i Irammi-

lerii Tradiiei, ca poute fi interpretata unilateral,

sau identificat cu elemente conjuncturale care

aparin altei perioade. Tradiia trebuie s fie deci

eliberat de astfel de reslricliL ea s fie comuni-

cat înnoitor generaiilor viitoare, ca propria lor

tradiie.
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Glosar de termeni i de nume

AGAPA (gr, agape, iubire, dragoste freasc).
Btc cea mai important virlulc a cretinilor {I

Bor. 13, 1-3), deoarece Dumne/cu însui esle iu-

re (I In. 4, KK Iubirea a determinai modul de vi-

â personal i colectiva a cretinilor. în semn de
B m c reciproc i de solidaritate, primii crcjini se

niâlncau, pentru mese comune, care aveau Ioc în

gulur cu Liturghia, dar separai de aceasta. Prin

ttensic, acestea au fost numite agape (mese ale

Brugostei freti); cretinii „întindmas comuna
1

WEpisrola ctre Diognet V, MV, 10>, cci nu
r nai ca se iubesc între ei, ci acetia îi iubesc pek oamenii.

ALELUIA sau ALILUIA (ebriialalujah. tia-

m\* prin gr. allelouia: „Ludai pe Domnul 4

'). Cân-l de bucurie folosit la rugciunile i la serviciile

l pioase din Vechiul Testament (Tobit 13, 18),

I (presta este des întâlnit în Psalmi (106, 1 10,

li:. 135, 146-150). Ha s*a transmis si în cultul

Bisericii cretine: „Aleluia* Amin. Aleluia" (Apoc.
I'

: 1-6). In timpul Liturghiei, se cânt înainte de
fcnirea Hvangheliei. la siâi^itul iranului „Heru-
felinilor i dup împrtirea credincioilor

ALFA i OMEGA. Expresie formal din pri-

ku i din ultima liter a alfabetului grecesc. Alia i
|0mega sunt nume date lui lisus Ilristos pentru a

[exprima credina c HI este Primul i Ultimul,

htijunea i scopul credinei (Apoc, 21. 6). c El
[reprezint venicia existenei. Cele dou litere apar

|pc icoana lui lisus Hristos. împreun cu O ON
(..CW Ce este"\ dou nume descoperite de FI în-

pui: „Eu sunt Alfa i Omega. Cel Ce este. Cel Ce
lera, jt Cel Ce vine " (Apoc, l

x
S ).

ALIAN sau LEGMÂNT (ebr. herith tra-

dua prin gr.diatheke) alian încheiat Intre dou
pri, între Dumnezeu i oameni (Gal. 4. 24), Ter-
lulian (t 220) a tradus diatheke prin cuvântul lalin

f iiiu Eituiu Prima Alian, nuntit i Vechea
Alian, este cea încheiat de Dumnc/cu cu po-

porul evreu, prin intermediul lui Moise, care pri

mcjte Legea pe Muntele Sinai (le. 31, 31-34)

numit Cartea sau Codul Alianei (le. 20-23)

Mai înainte. Dumne/cu încheiase o aliana cu Noc
* *

cranul acesteia fiind curcubeul |l
;ac. 6. 14; 9-13)

i cu Avraam (Fac. 17, 1-14; 18, I8-I9K cruia îi

promisese alegerea unui popor. Tablele Legii se

plislrau în Arca Alianei sau Mrturiei (le. 25.

10) - Chivotul Legii - care era inut in Cortul

adunrii sau Tabernacolul (le. 40), pe care evreii

l-au purtat cu ei în exodul din Hgipl pân în tura

promis, Canaan. David a aezat cortul la Ierusa-

lim (II Regi 6, 12-17). iar Solomon l-a instalat în

Templu (1 Regi 8, 1-9). Noua Alian este cea la-

cul de Dumnc/cu cu umanitatea întreag prin în-

truparea Sa- Fa a fost pecetluit de lisus Hrisios

prin Jertfa Sa, în Ierusalim. Noul Legmânt este

anumit i actualizat în Taina Euharistiei (LC; 22.

19-20).

AMIN (ebr. aiuea, gr. amin. aa s fie, în ade-

vr). Expresie folosit de lisus: *Âmin. Amin, zic

wuâ" (In. 5. 19). în sensul de *Ade\vrai, oile-

vârât zic vxjuâ" (In. 5, 24-25). l'âgduinelc $i cu-

vintele lui Dumnezeu sunt vrednice de crezare, de
aceea cretinii pot spune: J5ft amin

H
(Cor. 1,19-

20). Dup citirea Legii, poporul ridic mâinile i
zice, în semn de confirmare: .Amin. Amin"
(Necm. 8, 6). In cursul Liturghiei, dup rugciunea
preotului de sfinire a darurilor euharislice, cre-

dincioii rspund: .Amin. Amin. 4mfttt" în semn
de participare 71 de concclcbrarc.

în Nnul Testament, s-au pstrai nume i titluri

atribuite lui lisus, ca de pild Amin: „Aaestga zice

Cel Ce este Amin, martorul credincios i adevrat,

începutul zidirii lui Dumnezeu" (Apoc. 3, 14).

Lste o aluzie la expresia piatra dm capul unghiu-

lui" <Is. 28, 16; Zait 3, 9; Ps, 1 17, 22), respins de
evrei, dar folosit de lisus când Se refer la Sine
(Mt. 21,42).

ANAMNE/A (gr.anamnesis, amintire, pome-
nire, comemorare). Pane din Liturghia euharis-

lic (anaphora - ridicare), în care se evoc marile

evenimente din viaa lui Hristos, de la întrupare

pân la a doua venire, urmând dup cuvintele de

instituire a Cinci: ^Aducndu-ne aminte de*„*\

Cretinii sunt contieni c prin pomenirea acestor

evenimente Domnul este prezent eu ei în toate

zilele (Ml. 28, 20).

ANAGRAPHON (nescris). Termen grec de-

semnând unele cuvinte atribuite lui lisus, nescrise

in Lvanghelii, dar pstrate in afara lor. De pild,
varianta din textul Matei 6, 33 m Luca 12, 31:

„Cerei lucrurile mari, iar ce/e mici se wraduga
wuâ" sau ^Cerei bunurile cereti .yx cele p-
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mânteti vi se vor aduga vou u
(Origcn, Despre

rugciune, cap. 14).

ANTIHRIST tgr.antihristos). Cel care este

împotriva lui Hristos; oricine neaga autoritatea ab-

solut a lui Hrislns-Domnul-Kyrios (Le. 2 T 11) i
zice c Iisus din Nazarct nu este Mcsia-Hristos

poate fi numii antihrist (I Iu. 2* 18. 22; 4, 3; II In,

I, 7). în Apoealips (13. 17-18: 19-20), antihrist

cslc fiara care va aprea înainte de venirea lui

Hristos în slav (Ziua Domnului), pretinzând c
este Domnul, Ea va fi distrus de Hrislos, Ca în-

truchipare a forelor râului, antihrist a fost identi-

ficat, în timpul persecuiilor, cu Nero sau cu ali

împrai romani persecutori.

APOCALIPSA igr. apoklypsis* descoperire*

revelaie k Denumire dal ullimci cri canonice a

Noului Testament, scrisa de loan Evanghelistul în

insula Patrnos, ctre anul 95, care cuprinde reve-

laia primita in adunarea liturgica din Ziua Dom-
nului - Duminica (Apoe.I, 10). privind situaia

Bisericilor din Asia (cap, 1-3 1 i viitorul Bisericii

i al lumii (cap. 4-22). Apoealips este o recapitu-

lare a istoriei mântuirii, pe toata întinderea Ve-
chiului i Noului Testament, de la Siuai, la Ieru-

salim. De altfel drepii >i sfinii vor cntn cântarea

lui Moitic i cântarea Mielului (Apoe, 15* 3-5; le*

15,240).
APOLOGETICA (lat apologeticura; gr* apo-

logia, aprare, demonstraie logic). Disciplin a

leologiei rundamcnlalc, care îi propune s de-

monstreze* Iar mrturii din Scriptur, „credibili-

tatea raional4
* sau „argumentele pentru credibi-

iilalc" ale Revelaiei cretinismului, ca, de pild*

existena i eternitatea lui Dumnezeu. Se numesc
apologei acei scriitori din perioada 120-200* care

au luat aprarea cretinismului, folosind metode

critice i argumente raionale accesibile tuturor

(Justin, Ta lian, Atenagoras, Minucius Felix, Ter-

tulian).

ARTARE sau MANIFESTARE (gr.parou-

sia, prc/cn|* sosireK Parusic, a doua venire sau în-

toarcerea lui Hristos înviat i înlat, care va avea

loc la «tlariiul timpurilor (Ml. 24, 3-7). Iisus va

aprea „a doua oar u
( Evr- 9, 28 ); rAcelani iisus.

Care S-a înlat de ta vot ta cer, astfel va >7 veni,

precum L-afi vzut mergând la cer" (FA. 1, 11).

Artarea (sau „7Aua DoiwtuluC 1

) e o zi de slav,

când totul va fi transformat* omul i Creaia, în

împria lui Dumnezeu. E o zi de judecat (Ml
25, 31 K liiserica ateapt ziua aceasta, care n-are

fixat o data in timp: .

/
'.

.".-... aceea ii de cec

acela nimeni nu tie. nici îngerii din cer nici F
ci numai Tatl" (ML 24. 36).

AWA sau \ li ÎS \ Cuvânt aramaic tradui

limba greac prin pater, lat. printe. I olosit

Iisus în rugciunea sa: «/Jvw, Printe, toati

sunt cu putin" (Mc. 14, 36), apelativ care a

venit cauz de ofens i controvers cu autori

in

ii

Uil

religioase iudaice. Dup exemplul Su. rugaciuifl

cretinilor începe cu invocarea Tallui: ,v4vB
Printe" (Rom. 8, 15). Duhul Fiului Su* pj
Care se dobândete înfierea, strig în inimile cel

ce cred, Avva f Printe (Gal. 3* 6).

BIBLIA (gr. biblion* ta biblia • cârilc). Ci
tilc, mai precis, Crile Vechiului Testament.]

Noul Testament, aceleai Cri au fost numi

Scripturile", adic scrierile sacre* produse ^
inspiraia Duhului Sfânt (H.A. 1, 16; Kvr. 3.

7

Pt. 1, 21)* Biblia cretina sau Stana Scriptur îi

scamn totalitatea Crilor Vechiului Testau»

(39 de scrieri canonice) i ale Noului Teslame

(27 de scrieri). Biblia ecumenic, traducere]

limba francez întreprins de specialiti de loa

confesiunile crclinc, una din marile realizri a!f

ecumenismului.

BINECUVÂNTARE; (gr. evloghia, lat, ben

dieere, benediclio* mulumire pentru binefaceri

primite i transmiterea acestor binefaceri). Durii

nezeu este vrednic s primeasc binecuvântare

lApoc. 5. 12), adic adorarea *i recunotina. PS
mântui primete binecuvântarea de Ia HI (livr 6fl

7) i EI ne-a binecuvântat mai înli prin Iisus Hrîsfl

tos (Gal. 3, 14). „Binecuvântat sâfle Dumnezeu f
Tatl Domnului nostru Iisus Hristost Cel Care îrf

tm Hristos ne-a binecuvântat pe noi cu hinec
vânture duhovniceasc" (Ffes. I. 3). In sens lilu

gic, binccuvânlare înseamn invocarea harului

Dumne/cu asupra cuiva sau a ceva. Iisus a binecuj

vântal pâinile pentru mulimea înfometat (Ml
14* 19). a binecuvântat i a frânt pâinea peni

Apostoli in semn de mulumire (ML 26. 26; 1 C
10, 16). La Liturghie, episcopul hinccuvnlcax

pâinea i vinul, ca i poporul credincios: *Mt*w

cuvântarea Domnului s fie peste voi" Preotul

hinecuvntea/ cu mâna sau eu crucea, invocân

ocrotirea persoanelor sau berarilor binecuvântatei

Cretinii fac semnul crucii asupra lor sau asupra

altora* în semn c se binecuvânteaz pe ei sau \i

alii. Bcncdictus* cântarea preotului Zaharia (Le. lj

:-;.
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k> 79; paharul binecuvântrii, cup de vin ce

le lua la sfâritul meselor religioase (1 Cor* 10, 16)

BLASFEMIE ^gr.hlasphemia, hul. defai-

nare, impietate), în Vechiul Testament, defai-

hurca numelui lui Dumnezeu este un pcat grav:

LVu/ng/e Meu CTte continuu defimat" (îs. 52. 5;

V> m. 2, 24); de aceea, hulitorul esle scos alar
in celalc i lapidat (Lev* 24. 14-16). La fel, în

m u| Testament, cel care hulete esle vinovat de

kuiemâ (I Tim. l t 20) i de osânda venic (Mc.

B 291 lisus a fost acuzat de blaslemic, deoarece

pij pcatele cu puterea lui Dumnezeu (Ml. 9, 3)

ir se proclama Fiul lui Dumnezeu (Ia 10. 31-36);

m
I

st hulit pe cruce, atunci când purta asupra Lui

toatele oamenilor (Mc. 15. 29), Hula împotriva

buhului Slanl este un pcat grav. fiindc înseamn
fct i >l( împotriva Celui Care iart pcatele: „Orice

Lan va ierta oamenilor, dar hula împotriva

ter/td mt se Vil ierta" (ML 12. 31), Totui. Pa-

Cflre mai înainte hulea, dup convertire a fost

fcrtatfITim. 1,3).

CANON (gr. kanon, msur, regul). Canonul

[Scripturilor este lista crilor sacre acceptate de

Biserica cretina ca fund inspirale de Duhul Sfan.

ftiire formeaz acum Biblia sau Sfânta Scriplur.

Pjralercu formarea canonului oficial (secolul Qt-

IV), au circulat anumite cri numite apocrife, in

l.mbaj bisericesc, canon esle o regul enunat de

autoritatea Bisericii în materie de disciplin* cult i
^ani/arc, valabil pentru un scop determinat.

Duc scopul pentru care canoanele au fost date

n-a fost atins, alunei ele pot tî revizuite i chiar în-

locuita. Exemplu: Colecia canoanelor Apostolilor

85), care face parte din Constituiile Apostolice.

CINA CEA DE TAIN (lat. eena, masa de

-car). Ultima mas a Iui lisus cu Apostolii, în

iorul din Ierusalim, seara din Joia Patimilor,

iiunci eud a instituit Taina Euharistiei (Le. 22,

19-20). în amintirea acesteia, Biserica celebreaz,

in fiecare Duminic, Euharistia, Taina la care

cretinii se împrtesc cu pâinea vieii" spre

ertafea pcatelor i viaa venic (Iu, 6. 54)* Evc-

m meniul osie piclal în Cina de Leonardo de Vinci.

CLER (gr. kleros, lot, parte, motenire). Slu-

jitorii bisericeti La începui, toi cd care erau in

serviciul Bisericii erau numii clerici i formau

flerul, in opo/ilie cu laicii. Astzi, termenul se

referii numai la cpi&copi, prezbiteri-preoi i dia-

coni, .slujitori instituii in misiunea Bisericii prin

Taina numit Hirotonie sau punerea mâinilor,

svârita numai de episcop. Clerul i mirenii for-

meaz, împreun, poporul lui Dumnezeu, Biserica

cretin,
CRETIN (gr.hristianos). Cel care aparlinc

tui Ilrtstos i urmea/â lui Hristos (F,A* 11, 26),

Termenul apare imcdiai dup înviere, pentru a-i

desemna pe cei ce se convertesc Ia religia Iui Hris-

tos (FA 26, 28) i sufer pentru Hristos (I Pi. 4.

16). Cretinii, numii i credincioi, sfini, frai,

iubeau viaa comun, având o singur inim i un

singur suflet (T*A. 4. 32). ludco-erctldl, în Bi-

serica de la început, erau cretini de origine iu-

daic sau palestinian*

CREZ (gr.symbolon, semn de recunotin:

lat. credo, eu cred)* Coninutul credinei, articolul

de credin* La început, crezul cretin era alctuit

dinlr-un nume sau dintr-n propoziie: „Cred c
Usus Hristos este Fiul lai Dumnezeu "(F.A. 8 t 37).

Crc/ul sau Simbolul de credin ecumenic, obli-

gatoriu pentru luat cretintatea, a foKl formulat,

pe baza Biblici, de ctre Sinoadele ecumenice de

la Niceea (325) i Consiantinopol (381).

DECALOG (gr.dcka, zece, logos, cuvânt;

zece cuvinie sau porunci). Dumnezeu t-a vorbit

lui Moise pe Muntele Sinai i i-a dat, pentru popo-

rul evreu, „cele dou table" ale Legii, rezumate în

cele zece porunci- S-a pstrat în dou versiuni:

le. 20, 1-17 i DcuL 5, 6-22. lisus nu a anulai De-

calogul, ci I-a dus la desvnjire (Mc* 10, 17-21).

DIAVOL (gr. dibulos, cel care ispitele i
calomniaz)* Diavolul, intrigantul, cunoscut de la

început (Fac. 3, I ) sub numele ebraic de „satana"*

(duman, adversar), este identificat eu spiritul ru
(demon) i cu îngerii czui (Apoc. 12

r
7-9)* El

pretinde o f\ ^tpnitorul lumii acesteia " czule

(In, 12. 31), dar nu arc putere asupra lui Hristos

(In. 14, 30), cu toate c ti ispitete (Mt 4, 1-10).

Cel care L-a trdat pe lisus este numit diavol (In*

6. 10). Biserica cunoate exorcismele sau lep-

drile (,.7> lepezi de sutana?
41

)* ca parte din pre-

gtirea candidatului la Butez*

DOGMA (gr dogma, opinie, învtur, de-

cizie sau porunc dal de o autoritate), în sens

teologic, adevr de credin revelat* definit de Bi-

seric in calitatea ci de lemelie a Adevrului* Ho-
trârile i tradiiile Apostolilor au valoare de dog-

m: fdogmele" rânduite de Apostolii i prezbiterii

din Ierusalim (F.A, I fi, 4), Dogmele indic înv-
turile fundamentale ale cretinismului, ca, de pilda,

dogma Sfintei Ireirai Teologia dogmatic csic o
expunere sistematic a adevrurilor de credin
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coninute în Revelaie: Teologia Dogmatica de
Printele Dumitru Stntloae (1981 ).

ECUMEMSM (gr. oikoumene. pmântul lo-

cuit). Micare de refacere, pe calea convergenelor

teologice i a maramei comune, a cooperrii i a
asistenei reciproce, a unitii vzute a Bisericilor

divizate de-d lungul istoriei. Principiul Micrii
ecumenice esie rugciunea Iui lisus: „Toi sfie
una, ca lumea sa cread" (In, 17, 21) Semnul
unitii restaurate a Bisericii universale este co-

muniunea cuharislic, iar scopul este de a sluji

împreun unitatea i înnoirea lumii. începuturile

ecumcnismului se alia în încercrile Bisericilor

rezultate din Rclbrma din secolul XVI. de a relua

dialogul cu Bisericile istorice tradiionale. La ori-

ginea ecumenismului contemporan se alia „Con-
feriifa mondiala a misiunilor" (Edinburg, 191 0),

Consiliul ecumenic al Bisericilor, fondat în 194R,

cu sediul la Geneva, reunete un mare numr de
Biserici Protestante i majoritatea Bisericilor Orto-

doxe. El se definete ea o asociaie (Koinonia) de
Biserici, pe temeiul unei Baze trintlarc (adoptat în

1961)- Biserica Romano-Catolic nu este repre-

zentat, dar coopcrea/â eu Consiliul mai ales la

studierea unor subiecte de Credin i Consti-

tuie. Patriarhia Român participa la Consiliul

Fcumcnic din 19*51-

EPISCOP fer, episkopos. care observ, care
supravegheaz i conduce). Slujitor având funcia
de supraveghetor, conductor al unei Biserici Io-

calc, pstor al unei comuniti de cretini. La în-

cepui, termenii episcop i pre/hiter (preot) de-

semnau acelai slujitor care era instituit de ctre
Apostoli, prin punerea mâinilor i invocarea Du-
hului Slant, ca s conduc o comunitate local
(RA, 14, 23; 20, 17, 28: Filip, 1, 1). Timotei este

episcop în Rtes(ll Tim. I, 6), iar Tit, în Creta (Tit

1, 5). Episcopii hirotonesc în acelai fel pre/biteri

i diaconi (I Tini S, 22). Din secolul II, Ignalie,

episcop de Antiohia, menioneaz existena a trei

slujiri distincte ale preoiei primite prin Hirulonie:

episcop, prezbiler (preot)* diacon. Azi, episcopul

este pstorul unei eparhii delimitate, cu misiunea
de a înva F.vanghclia cu autori late, de a celebra

Tainele, inclusiv Hirotonia preoilor t a diaco-

nilor, de a sluji „binele comun", Episcopul este

ales de eparhia vacanta i consacrat de doi sau trei

episcopi din eparhiile vecine.

ESCHATON fgr.plural «chata. lucrurile fi-

nale). Slrilul creaiei i al istoriei si evenimentele**

care se întâmpl atunci; învierea morilor, trans-

formarea lumii v/utc. judecata particular a oa-

i

meni lor, rsplata final, urmat de împria fl

Dumnezeu, lisus Hristos este numit Primul $i

timul (Apoc. I. 1 K deoarece în El vor fi recapiM
late toate. 1:1 este Ultimul (eschatos) Adam (I Cm
15. 45), Perioada eshatologic, ce se întinde dcH
înlare la a doua venire a lui Hristos, este dorfl
nat de Hristos înviat Care este destinul ullj|

(eshaton) al creaiei. O idee apocaliptic alaatS]

cshalologic este millenium (o mie de ani), ic

acceptat de cei care in Biserica de la început q
deau ud litleram c lisus Hristos vine iari
domnete pe pmânt o mie de ani ( Idcea este p
dicalâ a/i de Martorii lui Ichova). Adventitii

.serica Adventist de ziua a aptea"), carc pra^tM
o interprerare literal a Bibliei, ateapt înioareq

viitoare a lui Hristos i observ în mod strict, cai

de repaus, sâmbta.
EUHARISTIE (gr, euharistia, recuno^tinfl

mulumire). Atitudine de recunotin, de grauJ
tJDafi mulumire pentru watt'" \\ Tes 5. ÎS; ^<fl
3. 17). Ritualul i« actul de mulumire ..cutumeiM
j| comunitii, care comemoreaz i ,^ tiult/vM/™

sub form nesugeroas (Pâinea i Vinul da»
credincioilor). Jertfa rscumprtoare a lui Iisufl

de pe Cruce. Tain instituita la Ultima Cin etl

Apostolii în Ierusalim, când lisus însui a nul
(urnit, a liant pâinea i a /is „Luai, mân* afi <Q
Cor. 11. 24). Cretinii, pentru c aduc o singun
mulumire, frâng o singur pâine i beau dintr-in

potir constituie o singur Biseric (J Cur. 10. 1

17), Instituire: Mt 26, 26-29; Mc. 14, 22-25;

22, 15-20; I Cor 11,23-29,

FRAII DOMNULUI: lacov, losif. Iuda,

mon (Ml, 13, 55-56; Mc. 6, 3; In. 7. 3-5; F.A
14; I Cor 9, 5), La început, s-a crezut c aee>
carc-L însoesc pe lisus i pe Apostoli, sunt copal

Maicii Domnului, nscui dup lisus* S-au dat dfl

verse explicaii ale numelui „Fraii Domnului
1

", Kii

ar fi fiii Mriei, identificata cu mama lui lacov $j
Iosif. adicâ sora Fecioarei Mria (In. 1 9» 25)t so]
lui Cleopa, Sau liii Mriei, mama lui lacov i losn

i ai lui Cleopa, acesta fiind fralele lui losif, Dupi
alii (iipifanic. fraii Domnului sunt rudele lui

lisus. adic liii lui losif dintr-oalt cstorie.
Dup tiusebie de Cezareca (Istoria bisern

ceascâ* II, 20), împratul Domiian ar fi cerut $3
fie adui la Roma eventualii descendei din DavidJ

despre care se credea c locuiesc în Ierusalim, r«
spectiv, doi nepoi ai lui luda, cunoscui din Kvan-I

ghelii ca veri ai Iui lisus. Dnmiian, dup ce a tacutl

o anchet despre proprietile $i bogiilor celor]

doi, i-a eliberat.
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IAD (gr. hades, echivalentul cuvântului ebraic

icol, locul de sub pmânt; Ut. infernus). Locul

ide toii morii, buni i rai, vor fi aruncai: „Io-

mia morilor
1
*. Iad înseamn i loc de pedeaps

celor condamnai sau suferina i focul venic,

ksiinate diavolului i îngerilor lui (ML 25, 41).

us llrislos a coborât la iod pentru a propovdui

berarea sufletelor drepilor, a „duhurtlor inute

|ji mehisoare" (1 Pt. 3, 18-19), asumndu-i, aal-

I, realitatea umana in cele mai negative aspecte

ie ei i; totodat, confruntarea eu diavolul, acolo

înde acesta ii întinsese stpânirea.

1AHVE. In timpul lui Jlristos, evreii nu pro-

lunau numele lui 1A1IVE. redat prin lelragrama

.ris YHWH, din respect fa de Fiina transcen-

lenlâ i sacr a lui Dumnezeu. Care Se reveleaz

loturi ea t£u sunt Cel Ce sunt* (le. 3, 14). L-au

[tradus eu Adonai („Domnul meu"), în ebraic i
:u Mar, in aramaie, echivalent cu Kyrios, ui Bi-

u greac.

ICONOM1E (gr oiknnoraia. plan, rânduial,

[providena). Planul lui Dumnezeu eu privire la

rscumprarea lumii czute prin pcatul Iui Adam.
cure s-a cristalizat în întruparea lui lisus HnstOS,

I Noul Adam. î s-a realizai prin Jertfa i prin Învie-

rea Acestuia, leonomia istoric începe eu anuna-

rea întruprii* Bunavestire) i se încheie cu trimi-

terea Duhului Slant peste Apostoli, i întemeierea

BiseriGlf, Acesl plan a fost pstrai ea o tain, pân
[când a fost revelat de Fiul lui Dumnezeu întrupat

I Rom. 16, 25), Scopul ieonomiei divine este acela

de a reuni toat creaia în Hrisios, principiul i
scopul universului (Efes.l, 10). Teologia, doctrina

despre Dumnezeu în fiina Sa mistic i în ener-

giile ei necreale, dar sensibile, se distinge de ico-

numia. doctrina despre întrupare si Rscumprare.
IMACULATA CONCEPIF (nscuta I3râ

pcat): Doctrin formulat de papa Pius al lX-lea

in consuiupa Ine/fabilis Deus, din 8 decembrie

1854, dup care Fecioara Mria, fiind predesti-

nat sâ-1- nasc dup trup pe Fiul lui Dumnezeu» a

fosl pzit de pcatul originar din momentul exis-

tentei în pântecele mamei sale. Ana. Fr baza

biblic, învtura este rar menionata de Tradiie,

iar teologii catolici au opinii contradictorii. Dup
icnlogul Duns Scott, (f 1308) Mria esie nscut
Iar pcat printr-un har preventiv, acordai celui

-liniai membru al umanitii. în vederea rolului ei

in întruparea Fiului lui Dumnc/cu. Rscumprarea
lui lisus se exercit deci în Mria, într-un mod
special, prin anticipaie, înainte de natere. Rs-

cumprarea reparatorie, universal, este acordat

dup natere, prin Taina Bule/ului. Doctrina cla-

sic a Bisericii estec pcalul originar se transmite

in mod egal tuturor. în actul zmislirii i naterii

fiinei umane, nu pentru c raportul sexual al

prinilor ar II întinat, ci in solidaritate ontologic

a noului nscut, cu umanitatea czut a lui Adam
cel vechi. Nu exist apoi rscumprare înainte de

i tar Jertfa lui lisus Hristos, prin care devenim

solidari ontologic cu Noul Adam
ÎNLAREA cu trupul la cer a Maicii Dom-

nului: credin pstrat în tradiia cuUie. Iar s
fie menionat explicit in Noul Testament, formu-

lat ca dogm de papa PiUS al XIMea, prin cons-

tituia Munificcntissimus Deus, la I noiembrie

1950. Explicaia: Fecioara Mria a obinui privi-

legiul, la sfârâitul vieii pmânteti, s fie înlat
Ia cer cu sufletul i cu impui, ea anticipare a în-

vierii tuturor oamenilor. Scopul: s se asemene

ci mai mult cu fiul, ridicat la treapta de „îm-

prteasa cerului" (Tot papa Pius XII a instituit,

prin enciclica Ad Cocli Reginam din 11 octombrie

1954, srbtoarea „Fecioara Mria Regina"). Dup
Faptele Apostolilor {scriere apocrifii) toi Apostolii

au venit pe nur ta Ierusalim, ea s ia parte la înl-

area cu trupul la cer a Maicii Domnului Traditia

ortodox descrie evenimentul ca Adormirea Mai-

cii Domnului, din care a I3cut o srbtoare dom-

neasc, la 15 august Natura umana fusese deja

strmutat la cer (Ffcs. 5, 2-6) i veneial de toate

lapturile, vzute î nev/utc, împreun cu Hris-

tos înviat, Care jade la dreapta lui Dumnc/cu
(hfes. I, 20). fn slujba srbtorii (vc/i: Minei, la

15 august), se pstreaz textul urmtor: ^Apostoli

de fa marginile pmântului* adumifi-vâ in Ghctsi-

mani t ingropafi trupul meu Iar Tu, Fiul i Dum-
nezeul meu* primete sufletul meu '\ Aceast doc-

trin accentueaz faptul c umanitatea se alia

permanent în sânul lut Dumnezeu.
ÎNGFR igr, aiigelos, trimis, mesager). Nu-

mele este atribuit i lui lisus mai ales în tradiia

iudeo-crclinâ, eu intenlia de a face din lil un

înger îngerul Domnului in. I , 51), adic cel care

îndeplinete misiunea Tatlui. Dar, aa cum reiese

din Evrei (i, 4 6-7), llrislos este suveran i supe-

rior îngerilor. In schimb, numai loan este nunul

înger, în sens de înainte vcsiilor: Jatâ. Eu trtnut

pe îngerul Afon" (Mal, 3. l:Ml. II, 10; In. 1,6).

loan va spune: „Eu nu suni Hristasul, ci sunt Cel

Cure afost trimis înaintea Lui*' (In. 3, 28).
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KYRIOS (Domn, autoritate, stpân). Evan-
ghelistul Luca scrie c Marja era aezat la pi-

cioarele Domnului (Le. 10, 39), aeest nume
indicând autoritatea Lui divin. Numele de Ky-
rios-Domn face parte din Crezul de origine al cre-
tinilor: „Jlsta este Domnul" (Rom. IU, 9) i arata

c Dumnezeu a dat Fiului Sau stpânire, putere i
cârmuire peste toat creaia vzut i nevzut,
lisus spunec David însui îl numete pe 1:1 Domn
(ML 22, 43-45; ci". Ps. 109). Jisus Hrtstos este

Domnul-Kyrias*\ acesta era rspunsul martirilor în

lata tribunalelor romane carc-i sileau s jure so-

lemn c ..Cezar (împratul) este Kyrios" (Dom-
nii Stpânul).

LITl RtiUIL (gr.lcilourgia, celebrare, lucrare

sau serviciu public). Om punct de vedere al cultu-

lui, liturghia este cultul public, rugciunea de mul-
umire lcul de întreaga comunitate, care are în

central ci Taina mulumim (Euharistia) sau împr-
tirea cu Sfintele Daruri (Cana), Ca celebrare a cre-

dinei, are dou pri; Liturghia Cuvântului (citirea

Fvangheliei i predica) i Liturghia liuharislieâ.

Liturghie înseamn. în afara de slujba la Biserica,

i slujirea comunitii dup nevoile ei. Colecta
pentru ajutorarea sfinilor eslc numit diaconia

acestei HturghH, slujirea acestei ofrande" (II

Cor 9, 12). In acest sens, toi cretinii sunt +j/ujs-

torti-letiaurgoMninistri-tui Dumnezeu" (Rom. 13,6).

LOGOS (gr. logos, cuvânt, raiune, discurs)*

Logos este numele Cuvântului etern al Iui Dum-
nezeu, a doua Persoan a Sfintei Treimi, Care S-a
întrupat în firea Omului lisus din Na/aret: „Cu-
vântul (Logos/ trup S-aJacuC* (In. 1, 14). Concepi
revelat de filozofia plalonictan din Alexandria
(Philon), Logos devine un nume folosit eu pre-
dilecie de Sfântul loan (în livanghelie, Epistola I

i Apocalipsa) - „Numele Lui se cheam Cuvântul
lui Dumnezeu" (19, 13). Prin Logosul venic*
Unul din Treime, toate au fost create; prin Logosul
întrupat, toate au fost rscumprate. Cei dintâi

teologi cretini (Iustin) au învat c urme sau
semine ale Logosului-Raiunii divine (semina
Verbi) se pot gsi i Ia filozofii greci i Ia înelepii

iudei, cei din afar de Biseric. Doctrina cretin a

Logosului joac un rol esenial în dialogul cu cele-

lalte religii i în teologia creaiei.

MARANA - THA. Expresie aramaie, însem-
nând „IV/m, Doamne" (Apoc. 22, 17, 20); sau Ma-
ran alha, eu sensul de „Domnul nostru vimf* (1

Cor* I '. 22). liste umintil in literatura postapos-

lolic (Didahia, cap. 10). ca invocare în timpul

Liturghiei, prin care se implor întoarcerea

lisus ca Domn - Kyrios: ^JJomnul nostru, vmefi
MIRENI sau LAICI (gr.laos. popor). Toi cJ

care aparin poporului lui Dumnezeu, prin Taifl
Botezului i a Euharistiei. La început, mncnl
(laicii) i clerul formau un tot, poporul pe efl
Dumnezeu i l-a agonisitul Pi. 2, 9). Mai târzfl

sub influene sociologice s-a fficul diferen înfl
laici i cler - cei care au primit printr-o Tain sJ
cial Hirotonia, misiunea de a predica Evanghelii
de a binecuvânta poponil i de a pstori o cnmil
nitaic Laicii, ncavând o Hirolonie sacerdotal, an
sunt investiis celebreze Luharislia, dar panici™
la conducerea Bisericii. Mirenii au un rol impui
tant in misiunea Bisericii i pol, în caz de necesfl

tate - pericol de moarte a unui copil nebotezat - m
boteze tn mod valid. Toi cretinii sunt consacra!
prin Miningere, foirand astfel o preoime slânll
în ba/a creia pol aduce laude, ofrande, binccUl

vântri în cadrul cultului particular i public,

MÂNTUIRE (gr. soteria, salvare, vindecat
rscumprare). rwAcesta este lucru hun i plac
înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru, Ca
voiete ca lofi oamenii sa se mântuiasc "

(I T
2, 3). Mântuirea înseamn a realiza sensul vieii

mihuic prin trcecreu (Pastele) de la starea de pâcd
i de moarte, în care neamul omenesc a lost aczJ
prin cderea Iui Aduni, vechiul Adam, la slarel

de har i de via venic, dnnt de Dumncze»
prin lisus, Noul Adam. Aceast trecere a IÎkuhJ
pentru noi lisus Hristos în propriul Su Trup. Nufl
mele lisus (de la loshua) înseamn cel care vin1

dec, libcrca/. Numele Hrisios este traduce

ebraicului Masiah. care înseamn UnsuL Cel Ca
a primit ungerea.

PANTOCRATOR (atotiitor, atotputernic
traducerea greac a termenului ebraic Adon
Sabaolh (In Scpluaginl, vezi Amos 3. 13: Dum-
nezeu Savaot). Folosii în Noul Testament (Apocl

U 8) i în textul originar al Crezului de la Niceeaj

sub forma „Dumnezeu Tatl Atotfiitorut* (nume
titlu), anume pentru a arta c Dumnezeul Ve]
chiului Testament este identic cu Tatl Domnulu^
lisus Tlristos,

PARACLET (avocat, aprtor, mângâietor)]
Nume atribui! atât lui lisus Hristas (I In. 2, I), câj

i Duhului Slânl (In. 14, 16). Mristos este aprtor
înaintea Tatlui in calitatea Lui de Cel-Drepi.

Unul cra merit mântuirea i confer mântuire
ageuml prin care s-a lacul dreptatea neamului
omenesc. Având un avocat ca Acesta, cine va pu-
tea s aduc acuzaie împotriva celor care cred în
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(Ron 8, 33-35). Cretinii pol spune: J>ac
)umnezeu e pentru ttot\ cinezi împotriva noas-

1 * (Rom, 8, 3H Duhul, „a/f Mângâietor" (In

>, 16), pe care Fiul îl trimite in numele Su, este

Juhul Adevrului" (fa£ 14. 17), ca Unul Care

amuete i d mrturie despre istoria lui Hris-

>s, Care umvinge i convertete la credin, Care

wnutticA in mini personal viuia lux llrislos. Por-

>an a Sfintei Treimi, de aceeai substana eu

TaliU i cu Fiul» Duhul purcede din Tatl i Se

idihnele in Fiul, Bl este relaia venic de iubire

p de comuniune între Dumnc/eu i oameni.

PATE (ebi\ pesak ireecre; gjvpâschein). Sr-
itoare religioasa, la iudei, în care se amintete de

6berarea i de ieirea poporului evreu din F.gipL

Jescris în Ieire - carie din Vechiul Testament

torte din srbtoare esle ritualul pascal, adic bno-

lorea mielului în seara de 14 spre 1 5 a lunii nisau.

In pcrioada.de lun plin a primverii. Srbtoarea

[paielui a l recui >i In calendarul cretin, dar cu

[sensul de Ziua Învierii sau Ziua Luminat a tre-

ecrii de Ia moarte la via, prin Jertfa lui lisus

liisios. Mielul Care ridic pcatul lumii, deverul

tislfet ^JiristasuL Patvfe nostru Care S-a jertfit"

(I Cor. 5 t 7}. în calendarul cretin. Duminica este

consacrat învierii, iar masa pascal iudaic a fost

înlocuit eu Cina euharistic..

PCAT originar, strmoesc (propatorikon

ttmartima;în lat peceare); condiia moral i spi-

ritual nativ in care toate fiinele umane se nasc.

generat de cderea Iui Adam. Prin naterea fizic

toi sunt solidari cu umanitatea pe care o îmbrac

\dam dupâ pcal (Jwinele de piele"), iii fiind

cel dintâi dintre fiinele umane. Teologul Augustin

care d definiia pcatului: „Otice cuvânt, lucru

sau gând contra legii eterne ') susine ideea despre

transmiterea genetic a pcatului adaniic* fiindc

orice act sexual ar fi contaminat de patima i de

pcat, i deci maternitatea sau naterea comport

In sine o înlinare. Pcatul strmoesc nu este ins

o „pat" genetica, ei o ruptur liber-voit. de re-

laie ontologica i o lips de har, datorita neas-

cultrii „vechiului Atluro \ har c;-:e va 11 redat

imului efectiv prin Taina Botezului Vechiul

\dara primele umanitatea transfigurat i sfânt

i Noului Adam, devenind o Japturu nou".
PREOT (gr.presbyteros, slujitor. prezbîtcr).

Apostolii au numit ca responsabili de comuniti

prezbiteri» de unde deriv i slujirea de preot* Fpis-

copâ $i pre/biterii au existat din timpul Aposto-

lilor(l Tini. 1-7; 5, 17). lisus Hrislos este Marelc-

Preot (Bvr, 3, 1 h Care are preoie venic (Evr. 7,

TRATAT OE TEOLOGIE DOGMATICA i ECUMENICA

241. preoia preohilui-rege anunat de Mclehiscdec

în Vechiul Testament (Pac.14, 17-18; Ps.109).

Apostolul Petru vorbete de tot poporul lui Dum-
nezeu, ea preoime sjântff\ preoime impârâ-

teascS*i\?\. 2.5,9).

PREZBITER (grpresbyteros, comparativul

adj. presbys. blrn, vechi). Prin extindere, demn

de respect, preios, scump). Comunitile iudeo-

crclinc erau conduse, la început, de prezbiteri,

bairam. Termenul a fost folosit i cu sensul de

episcop. în Faptele Apostolilor se amintete de

prezbiteri. de Hirotonirea lor în Bisericile înlc-

meiale de Pavel (14 t 23), de faptul c Apostolii i
pjezbiterii luau hotrâri comune în Ierusalim (15.

22). Mai trziu, aulnrilatca episcopului a crescut,

pre/biterul devenind dependent de acesta, care arc

i dreptul s-1 hirotoneasc. A/i, prezbiter este un

alt nume pentru preot.

I'ROTOEVANGHELIE: .Jlomnid zice ar-
pelui Veipune dumnie intre tine ifemeie, intre

smâna la yi smâna ei. Aceasta îi va zdrobi

capul, iar tu ii vei înepa clcâiul (Fac, 3, 15).

Dou interpretri principale: cea mesianic, dup
care aici c vorba de lauâduina mântuirii ce se va

reali/a prin smâna, descendena femeii. Aceasta

SG refera In posteritatea femeii care implic pe

Hristos; cea marial, dup care Aceasta ar li fe-

meia, deci aluzie Ia Fecioara Mria. (Vulgata a

înlocuit ipse cu ipsa, prenume feminin anume

penuu a arta c Mana va zdrobi capul arpelui).

Or. victoria asupra arpelui este atribuit lui lisus

[Iristos. care descinde din femeie.

RSCUMPRARE (gr,apfllytrcsta *i lytre-

sis, eliberare, salvare). Act juridic de drept familial

prin care fraii sau rudele apropiate puteau s rs-

cumpere un leren sau uu frate sclav contra pre.

Drept de rscumprare are fratele pentru a se în-

sura cu vduva fratelui decedat tar copii, pentru a

asigura posteritatea i meninerea numelui de fa-

milie. Statul roman rscumpra ceteni devenii

sclavi în rzboaie. în sens religios, în Noul Testa-

ment, Rscumprarea înseamn eliberarea defini-

tiv din condiia de pcat, cu preul Sângelui iui

Hristos. adic restabilirea omului în drepturile sale

de fiu al lui Duninc/eu. Rscumprarea a fost

anunat de Profei, Moise însui fiind o prefigu-

rare a lui lisus Hristos. Cauza? Iubirea lui Dum-
nezeu; Jntrtt iuhirea tul i intiv indurarea ÎAii, El

însui i-a rscumpâraC (Ir. ft3, 9\> Aulpnil? Rs-
cumprarea este reali/ala de lisns: Jn El avea

rscumprarea prin sângele Lui i iertarea pâ-

20 s
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catelor.,. i iconomia plinirii vremurilor, ca toates fie iari unite in Hristos" (Efes. 1, 7-10).
Preul? %Aifost rscumprai cupref* (I Cor. 6,

20), adic cu Jertfa i cu învierea Iui Iisus Hristos.
Un aii nume dat lui Iisus de cretinii clcniti

esle Sotir, adic mântuitor, suveran, eliberator:

%Muntuitorui nostru. Hri&tas Iisus** (II Tim. l t

10). Pentru evrei, mântuirea însemna întoarcerea
din captivitate, ieirea din Egipt i reinstalarea în

Palestina (îs, 2, 44-45). Pentru Iisus, mântuirea
nu esle o simpl evoluie social» o perfeciune a
condiiilor istorice, ci o tragere a fiinei umane
din iadul pcatului si din moarte* Bata vorba de
schimbarea fiinei umane prin dezbrcarea de
omul cel vechi i imbrcarca cu omul cel nou,
care este cu putin din cauza unirii dintre Dum-
nezeu $i om în întrupare, efectiv prin asemnarea
cu moartea i cu învierea lui IJristos în Taina
Botezului. Mânluirea înseamn Irecerca în alt
condiie, transcendent; „Cetatea noastr este in

ceruri, de unde noi ateptam, ca mântuitor (Satir-
Salvator), pe Domnul Iisus Hristos " (Fii 3, 20).

Iisus a fost liber în fa|a Crucii i n-a venits Se
eschiveze de Cruce. De aceea S-a angajat în lupla
pentru eliberare de nedreptate, ca liberator. No-
iunea de Liberator a fost în ultima vreme reva-
lorizat de Teologia eliberrii, care pornete de la

ideea c exist o analogie între epoca lui Iisus i
istoria epocii actuale, de aceea Evanghelia trebuie
s ik repus în context.

SAVAOT (ebr. Shahhuoth, gr. Sabaoth» o-
tire). Termenul se refer la mulimea îngerilor,
organizat ea o armat care execut poruncile tui

Dumnc/cu, domnul Savaor este Domnul oti-
rilor, împratul Jnconjurat de cetele cereti"
(Heruvîc). Serafimii strig unii ctre alii: „S/tu,
Sfânt, Sfânt este Domnul Savaof* (Îs. 6

T
3).

SINAGOGA (gr.synagogc. adunare, reunire).
Loc de adunare a evreilor pentru culi in ziua saba-
tului (/i de repaus i de srbtoare). Spre deosebire
de sinagoga, care se ull in fiecare ora, templul
exist numai la Ierusalim, pentru toi iudeii. Iisus a

intrat i a învat în sinagog i în templu ("hi, 18,

20). Templul din Ierusalim a fost construit de
regele Solomon <I Regi 6, 2), pentru a înlocui
Cortul, care servea de altar i pe care poporul t-a

purtai în timpul exodului, în care se inea Arca
Alianei (Chivotul) cu Tablele Legii.

TATL NOSTRU (gr. Pater hemon). Rug-
ciune învat de Iisus însui în cadrul predicii de
pe Muntele Mslinilor, Exist dou versiuni ale

rugciunii Tatl nostru: una mai lung, eu ;.ip|

cereri, dup Matei (6, 9-15), i alta mai sam.B
cinci cereri, dup Luca (1 L 1-4), care puxi/ei
c Iisus a dat-o la cererea Apostolilor. Rugai
unea este socotit cp un rc/umal al Lvanuhcll
înc de la începutul secolului II fPolicarp, CâM
Filipeni. VL 6). Didahia (cap 8) ret .im_indal
fie rostit de trei ori pe /i, Probabil a servit M
catehez: prima form în mediul iudeo-eretiq
doua. în mediul pgânu-crelin. Din secolul Q
Tatl nostru esle introdus în Liturghia Euhaj
tic, împreun cu ecfonisul t,G* a Ta este h
pria, putereai mrirea. Amin".

THEOTOKOS - DIlIPARA ("Nsctoare
Dumnezeu), Expresie folosit de Sinodul \aM
menic din Efes (431), reluat apoi de Sm-.udoH
din Calccdon (451 1 i din Coaslantinopol o f

*2fl
contra lui Nestorie, patriarh al ConstuntinopoIulH
(428). Acesta respingea titlul de Theotokos ce sm
atribuia Fecioarei Mria, spunând c în Hristt

exist dou persoane sau subiecte, care corespu
cu cele dou naturi, divin i uman, unite ni

în sens moral. Mria esle mama persoanei umt
a lui Hrislos, deci Ctiristotokos. Poziia Iui Nes
rie a fast criticat de Chirii, episcop al Alexandrie
Dup doctrina adoptat de sinod, unitatea lui Hri^

tos se explic aslfel: o singur i aceeai persoar
(ipestas) divin, cel al Fiului, în care sub/isl doid
naturi, divin i uman, unite in mod real.

UNIREA IPOSTATICÂ, unirea celor do»
naturi» divin i uman, înlr-o singur persoar
divin, a Cuvântului lui Dumnezeu, dup fntru^

parc. H o unire substanial rezervat lui lisi

Hrislos. în care se pstreaz atât transcendent
Persoanei divine întrupate, cal i imanena sau ii

t rrea lui Dumnezeu în umanitate i in istoria ter

poral. Unirea ipustalic face posibil comunii
cârca reciproc între cele dou firi cu însuirile i]
facultfite lor respective, tar ca acestea s ile alJ
terate sau absorbite. Aslfel, se poate spunec FiulJ
prin întrupare, LI însui a „uns" umanitatea Sa,
aceea ungerea Sa poate s treac la toate per-
soanele, în trupul lor.

ZIUA DOMNULUI (gr. Kyriakc hemera».
Ziua înlâi a sptmânii (Duminica) in care se face
amintirea învierii lui Hrislns i celebrarea Tainei
Euharistiei (F.A. 20, 7; I Cor. 11. 26; 16. 2), care
prefigureaz „Cina de nunt a Mielului" (Apoc.
1 9, 9). ce se mai numete i ^iua a opta

l

\
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Cuvânt ctre teologii tineri

De vei fi ridicat de suspe un munte înalt al lumii acesteiai al Bisericii lui Hrisios fi de vei primi

acoh semnal cunotinei celei noi. s-i înali glasul cu înelepciunea dalii {ie de la Dumnezeu (n-

demnându-i cu cuvântul i invându-i pe fraii toi i pe surorile tale, deschtzandu-le lor FnpBtesut

dumnezeietii Scripturi, spre cunoaterea darurilor minunate a/e lui Dumnezeu i spre împlinirea

poruncilor Lui S no te temi de cei care pizmuiesc puterea cuvintelor fale i strâmba toata dum-

ne-eiasca Scriptur (Ml. 1 2. 44). Dumnezeu va scrie cele rostite de buzele tale, in cartea celor vii, i nu

vei ptimi vtmare de la acetia, precum nici Petru, de Iu Simon Magul. Ci s zici. mai degrab i tu

în ziua aceea, în care vei vedea câ-i pregtesc curse in cale. împreun cu proorocul: «lata. Domnul este

I hmmezeul i Mântuitorul meu. i voi nudu/dui într-Insuli voifi mântuit de LI i nu ma voi teme
,
li-

mdc „ slava mea i lauda mea este Domnuli S-aJacul mie mântuitor; i nu \vi înceta sa vestesc cele

slvite ale Lui în tot pmântul» (Îs. 12, 2. 5J.

Cci muli mrzi vor auzi pân la urm cuvintele tale sprejolosut lor i ochii orbitor, care umbla in

numericul vieii i în ceaa pcatului, vor wdea lumina cuvintelor tale. i se var bucura de ele cei sraci

cu duhul i cei dezndjduii dintre oameni ie vor umple de bucurie, i tei rtcii cu duhul vor afla

înelepciune in cuvintele tale. Iar cei care cârtesc împotriva ta vor învas asculte de cuvintele Duhu-

lui i limbile care vorbesc de ru \vr înva s giiasc pace" (Nichila Slilhahll. Capete despre

cunotin. III. 57, „Filocsilia". voi. 6, p. 332).
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- Curs de Teologie i practic misionar ortodox. Geneva: Consiliul Ecumenic ui Bisericii!

(CEB). 1 982;
- Curs de Formare misionar i ecumenic. Geneva: CEB, 1984;
- Go Furth in Peace. Orthodox Perspectivei on Mission. Geneva: WCC Publîcations, 1986;
- Credina pe care o mrturisim. Bucureti! ECB. 1987;
- Destinul Ortodoxiei, Bucureti: E1B, 1989;
- Mrturia cretin ortodox (in Ib. greac, in colaborare cu Petros Vaxiliadis), Thessaionikv; Tai

tti», 1989;
'
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- Pcople Hunger to bc ucor Io God (Fdilor), Geneva: WCC Publicatioiw. 1990;
• Ihuf Hrhiov Bucureti: Enciclopedica, 1992;
- Regards sur l'Orthodoxie (in colaborare cu A/gr. Daniel Gobotea). Geneve, COE. 1993;
- Dicionar de Teologie Ortodox ied/fia <i Il-a), Bucureti: FIB. 1994;
- Spaiul nemuririi sau eternizarea umanului în Dumne/eu. Iai: Fd. Trinilas. 1994;
- Fcumenical Pilgrims (Editor), Geneva: WCC Publications. 1995;
- Komanîa. Orthodox ldentity at a Crossroads uf Furope, Geneva: WCC Puhlications. 1995:
-Ortodoxia în F.uropa. Locul spiritualitii române, lai: Ed. Trinitas. 1995;
- Teologia Dogmatic si Fcumenic, Sibiu: Universitatea .J_iicion Blaga". 1996;
- Tbe Liturgy after the Liturgy. Mission and Witncss from an Orthodox Perspective. Geneva;

WCC Publicalions, 1996;

- Liturghia dup Liturghie, Bucureti: Ed. Athonn, 1996;
- Biseriea - Una Saucla în lumina tradiiei ortodoxe, Ed. Fac. du Teologie, Sibiu, 1998.



Pr< Prof. Dr, ION BRIA va nscut Ia 19 iunie 1929 In comuna Telega, Prahova.

A fost protcmr la Seminarul teologie din Buzu (1957-1962) i Ia Institutul de Teologic din Bucureti

< 1 962-1972), apoi, director al departamentalul „Unitate i înnoire" al Consiliului Ecumenic al Bisericilor,

din Geneva ( 1973-1995). A participat la marile adunri ecumenice din ultimele decerni, a predat teolo-

gia ortodox in diverse facilitai t centre ecumenice din I:urup3* Doctor in teologie (eu teza; Aspecte

dogmatice iile unirii Bisericilor, Bucureti. 1968), specialist in tnisiologie, dogmatica ortodox i
ecumenism, a publicat nuinero&sc cri i studii, printre altele; L'Orthodoxîe <în col.) Ruchcl-distsLcL

Paris. 1978: Martyria-Mwslon. World Council of CUurclies (WCC). Geneva, 1 980: Curs de teologi*

>i practic misionara ortodox, WCC Geneva, 1982; Credina pe care o mrturisim, Editura Insti-

lutului Biblic (ElB), Bucureti, 1 987; Destinul Ortodoxiei. EIB Bucureti, 1 989; The Sensc of the Keu-

menlcal Tradition, WCC Geneva, 1991; Spaiul nemuririi, Editura Trinilas. la$L 1993: Ortodoxia In

l uropa, Trinitas, lai, 1996; lîsus Hristos, Fditura Enciclopedic, Bucureti. 1992; The Liturgy after

the Liturgy, WCC Publications Geneva, 1996; Liturghia dup liturghie. Editura Athona, Bucureti,

1^96; Teologia Dogmatic i Ecumenic, Editura Universitii ..Lucian Blaga*\ Sibiu. 1996. Cea mai

cunoscut publicaie a na este: Dicionar de Teologic Ortodoxa, ediia a doua, EIB Bucureti, 1MM.

Slabilii la Geneva, Elveia, in prezent este profesor asociat (Teologia dogmatic >i ecumenica) la Fa-

cultatea de Teologie „Andrei agima4

\ din Sibiu,



REPERE CRONOLOGICE IN ISTORIA
I ÎN MISIUNEA CRETINISMULUI

Înainte de Hrisrns

.1761 - Crearea lumii dup calendarul ovreilor Anul 5753 a începui în septembrie, 1994.

1850-1750 - Perioada pairiarhilon Avraam. Isaac^ lacob-Israel ederea poporului evreu în Lgipt.

1270 - Mobc. Ae/area evreilor îu Palestina.

1 170 - Perioada judectorilor: Samson, SamucL
1000 * Regalul israel ii: Sa ui, David, Solomonu

9Î3 - Separarea între teritoriul lui Iuda, la Sud (profeii; lsaia, Mihcio) i pmântul tul Israel,

ta Nord (profeii: llic, E lisei, Amos, Osca).

587 - Regele Nabucodonosor Cderea Ierusalimului, exilul în liabilou.

MS - lidietul lui CyniS. întoarcerea ovreilor i reconstrucia Templului de Znrohabri, în 520,

Profeii: Agheu, Zaharia, Avdic, Maleahi, Necmia, foii, le/uchicL

538 * Regele Alexandru cel Mare,

2U0 - Septuaginta: traducerea in limba greac a RîNiei ebraice,

I(i7 - Persecuia contra iudaismului de ctre regele lipifanio al IV-lea al Anliohîci.

164 - Revolta Macabrilor.

53 * Pompei cucerete Palestina, sub împratul August.

46 - luliu Ce/ar revizuiete calendarul roman (calendar solar).

>7~4 - Irod cel Mare. rege peste întreaga ludcc, despre care se vorbete în momentul naterii Lui

Tisus. Fiul su. Irod Antipa, esle regele GalileiL începând cu anul 4 Mb\ pnnâ în anul 39

dJlr. Acesta decide moartea profetului loan Boteziorul. Anul întâi al erei cretine,

stabilite de Dionisie cri Mic, corespunde cu anul 754 de la întemeierea Romei, Cum Irod

cel Mare moare în anul 4 Mir. iar lisus se nate în timpul domniei acestuia înseamn c
data naterii lui lisus trebuie fixata înainte de anul 4 Mir.

Era cretin

10 - Saul (Pavel) se nate în Tars, Cilicia.

27 - Profetul loan, din comunitatea de la Qumran, predic despre Împria lui Dumnezeu 71

practica botezul pocinei,

30 - Saul se all în Ierusalim pentru studii rabinice cu Gmliei ben Miile!.

10 (29, 33) - Pastele evreilor. Rstignirea, Moartea >i învierea lui lisus din Na/aret, Mesia lui

Dumnezeu; Poniu PilaL este guvernator în Ittdeea.

30 - Srbtoarea Cincizeciinii, Pogorârea Duhului Slnt peste Apostoli, începuiul Bisericii

cretine la Ierusalim,



37 - Convertirea iui Saul Ia Hristos, pe drumul Damascului.
49 - Sinodul din Ierusalim (Fapte, cap. 151: misiunea la pgâni. Petru. Pavcl si laenv dt

condiiile de primite în Biseric a elinilor. I.egea (iudaic) nu se va impune cretini]

provenii dintre pgâni. Misiunea Apostolului Pavcl în Imperiul roman. Trei cli
misionare: 45-49, 50-52, 53-58; cltoria la Roma: 60-61.

51-52 - Disputa lui Pavel cu liln/olii din Atena.

52 - întâlnirea lui Pavcl cu Petro in Antiohia, diu Pisidia.

54 - Nero, împratul Romei.

60 - Pavel este arestat.

- Incendiul Romei. Persecuia cretini lor sub Nero. Martiriul Apostolului Petru (?).

66 - Rzboiul iudaic împotriva Romei.

67 - Executarea Apostolului Pavel. Ia Roma.
70 - Cderea Ierusalimului, distrugerea Templului de ctre generalul roman Titus.

81-89 - împratul Domilian. Persecuia cretinilor.

93-94 - Flavius .loscph, îu Antichitile iudaice, menioneaz numele lui Ilristos.

95 - Episcopul Clement de Roma trimite o Scrisoare cretinilor din Corinl: ..biserica,]

Dumnezeu, care se afl in Roma, ctre Biserica lui Dumnezeu, care se afl în Corint".
Crile canonice ale Noului Testament. Evangheliile Mareu R0 - Matei i I ncal

90 - loau. Alic scrieri: 51 -7i // Tesahniceni, 55 - l Corinteni. 56 - i/Corintcni, FilipeM
Galutem, 57 - Romani, 6(1 - Co/oseni, FiJiman, Ejeseni. lacov, 63 - 1 Petru, 65 - / TVmttfH
Tit, 67 - // Tiwotei, 70 - Evrei, 85 - Faptele Apostolilor, luda, 92 - // i /// han, 95 - / lom
96 - Apocalîpsa,

110 - Martiriul episcopului lunatic al Antiohiei. Scrie împotriva doclieUsmului: ..Dac Hris
a ptimit in aparen, alunei eu degeaba mor" {Ctre Tralieni X, 1).

112 - Corespondenta lui Plwiu cel Tânr, guvernatorul Biliniei. cu împratul Traian (98-1

Cretinii se adun în zi fix pentru a-L slvi ca Dumnezeu pe Hristos,

135 - Iustin Martirul scrie Dialogul cu iudeul Trifoii, in care tace lista cretinilor falii
marcionilii. valentinienii, vasilidienii. satumalicnii (cap. 35).

140 - Lxcomunicarea lui Marcion (fl60), care, în \ntiteze, susinea incompatibilitatea dintre!
Vechiul i \Toul Testament.

150 - Didahia sau învtur a Celor Doisprezece Apostoli: „S vin harul i s treac lumea I
aceasta" (X, 5).

156 Martiriul episcopului Policarp de Smyrna. în 154. merge la Roma s Qxc/c n dat!
comun u Patilor.

165 - Moare ITIn/ofitl cretin Iustin. A scris Apologia I (155) i ff (161}. Moare apologul!
lertulian: „Nici u alian între Alena i Ierusalim". A scris Apologeticul i Contra /o/l
Marcion. în De Praescriptiune haereticorum <200> scrie: „Ereticii (Marcion. Valentin elc.ffl

n-au nici un drept al cretinilor" (Apolog. 50, 13).

cea. 200 - Martiriul lui Irineu, episcop de I.yoa, discipolul lui Policarp. A scris o lucrare ampla in I

cinci cri: Aavursus haeresis.

249-260 - Persecuia contra cretinilor, sub Dccius (249-251
) i Valerian.
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253 - Moare Origen (185-2531. Opere monumentale: Exapla, diverse versiuni ale Bibliei în

ebraic i în greac; Despre Principii, cea dintâi sintez a cretinismului. Contra Ceisuni,

in care rspunde lui Celsus, care scrisese Cuvântul adevrat, apologie a elenismului contra

cretinismului.

255 - Papa tefan interzice repclarea botezului conferit de eretici contra opiniei lui Ciprian de

Cartagina.

258 - Martiriul episcopului Ciprian: „în afar de Biseric nu exist mântuire" (Epistola 73).

Scrie: De Unitate Eccleslae.

280 - Grigoril Iluminatorul ii convertele pe regele Tiridates, regele Armeniei.

304 - Martiriul lui Dstftt soldat roman, în Durostor (Silistra), sub Diocleian; martiriul

preotului daco-roman Montanus. in Singidurn (a/i. Belgrad).

305 - Antonie cel Mare (f356> organizeaz monahismul eremit în Egipt.

311 - Schisma donalist în Biserica din Africa de Nord.

1 13 - Edictul din Milan. Constantin i Licinuis tolereaz cretinismul ca religie liber {religia

licita).

317 - Pahomie introduce viaa monahala în Egipt.

321 - începutul erei constanliniene. Împratul Constantin declar „ziua venerabila a soarelui"

adic Duminica, zi de repaus. F.usebiu de Cczareea, biograful lui Constantin, scrie, ctre

anul 337. despre ..ziua Domnului" {Kyriaki) i a mântuirii".

325 - Sinodul ecumenic din Niceca, convocat de Constantin cel Mare contra lui Arie. care

respingea dumnezeirea eterni u Cuvântului lui Dumnezeu. Sinodul adopt Simbolul de

credinf, cu formula l-iul esie ric-o-fiinlâ (homoousios) cu Talâl, confirm marile centre

bisericeti: Roma - în Vest, Alexandria - în Africa, Antioliia - în Est. Ierusalim: decide data

Patilor: cea dintâi Duminic dup prima lun plin ce urmeaz echinociului de primvar.

330 - Constantin numele Bizanul - Conslantmopol (orasul-polis al Iui Constantin), care

devine capitala Imperiului roman de Rsrit, Noua Rom.

337 - Moare Constantin, tiind botezat înainte.

340 - Ulfilas, la goi, traduce Biblia.

341 - Frumcntins. primul episcop al etiopienilor, la Ajsum.

343 - Sinodul din Sardica.

361-363 - împratul Iulian, nepotul lui Constantin cel Mare. numit Apostolul, confisc proprietile

cretinilor i îi condamn la exil i la moarte.

372 - Martiriul lui Sava Cotul - în râul Buzu.

373 - Moare Atanasic cel Marc (293-273), episcopul Alexandriei. Scrie Viaa /ui Antonie

(357) i Despre întrupare.

370 - Moare Vasile. episcop de Cczareea. autorul unui tratat despre Duhul Sfânt i al unei

Liturghii în acelai an. moare Ambrozie, episcop de Milan.

3S0 - Decretul împratului oriodox Teodosic: cretinismul devine religie oficial de stat.

38 1
- Sinodul ecumenic din Conslantmopol. convocat de Tcodosie 1 contra lui Macedonie.

Sinodul confirm i completeaz Simbolul de la Niceta: Duhul Slânl este Dumnezeu

adevrat. Se decide ca episcopul de Conslantmopol s aib privilegiu de onoare egal cu
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episcopul de Roma, deoarece oraul este Noua Rom. De Ia Teodosie I, deciziile icrarbfl

bisericeti (fit cstorie, monahism) capt for de lege de stat.

362 - Un sinod din Roma, sub papa Damaaus, stabilete lista crilor canonice ale VechiultM
Nou/ui Testament.

385 - Icroniin termin versiunea latin a Bibliei ebraice, Vulgata.

386 - Moare Chirii, episcopul Ierusalimului, autorul Catehezelor mistugagice (& 348).

• loan Hrisostom predic în Anliohîa.

389 - Moare episcopul Grigorie de Nazionz, numit Teologul, autorul Cuvântrilor teologi

403 - Moare Epifnntu de Salamina. A scris Fanarioto* lista tuturor ereziilor

407 - Moare ST loan HrisostonL autorul Liturghiei ortodoxe. în 398. este numit arhiepiscop

ConstantinupuL în 404, cslc condamnat i exilat in Armenia. Aeu/at de Teofil de Afl
xandria (385-412) c c origcnisi. In aceast perioad, srbtoarea Naterii Domnului m
separa de Hpifanie sau Teofanie $i se celebreaz la 25 decembrie, în Orient.

414 - Episcopul Niceta de Remesiana, Apostolul daco-romanilor prin misionarii trimii

Nordul Dunrii, Scrie despre Simbolul tic credin i Te Deum lautlannts.

428 - Nestoric, episcop de ConslantinopoK

430 - Moare Au gust in din Tagaslc, Numirii*, episcop de Ilippo. A scris: o apologie a erej

tinismului - Civitas DeU Confesiunile autobiografice, cri împotriva donaiilor i
pclagienilor. Destinul oamenilor e tragic: to|î sunt condamnai. Numai cei aleji prii

predestinaie se vor mântui. Voina uuînnâ este inoperant din cau/a pcatului origmar. '

431 - Sinodul ecumenic din lifes, convocat de împratul Teodosie al 11-lea contra lui Xcsiorm

Sinodul interzice (canonul 7) „alta credin** decât Simbolul din 381. Fecioara Mria aM
„Nsctoare de Dumnezeu" [Theotokasl ItSUS fiind om i Dumnezeu in acelai timp.

435 - Moare, la Marsilia, loan Casian (360-435), teolog daco-roman de origine, din Sein
Mica (Dobrogeni. A fost diaconul SI' loan Hrisostnm. A cunoscut marile centre civinil

clin Orient. A seri*: Reguli monahale, Cvilationes (426), Despre ce/e opt pcate. Despm
întruparea lui Hristos, Contra lui Nesrorie,

447 - Moare Chirii episcop de Alexandria. A combtut erezia lui Nestoric i a aprat doctnnd

despre Theninkos: Fiul Mriei i Fiul iui Dumnezeu este Unul i Acelai,

449 - Un sinod din Efes (Latrocinium) se ridic împotriva doctrinei stabilite în 432, susinând
c in tisLLs Hrislos exist o singur nnrur,

- Lcon al III-lea t scrie Tomul ctre Flavtan, în care expune unirea celor doua naturi, div ina)

i uman, în persoana unic a Fiului, i consecinele acestei uniri: communicatid

idiomatum.

452 - Sinodul ecumenic de la Calcednn, convocat de împratul Marcian, contra monofiziilor

(Dioscur al Alexandriei). Sinodul a condamnai monofizismul $i a adoptat lomiula

hristologic: lisus Hristos este Dumnezeu adevrat i Om adevrat într-o singur peisoanâ

{hypostasisX formul propusa i de papa Leon I cel Mare* Dioscur este depus. Potriva

canonului 2S. Biserica din Constani nopol. adic Noua Roma, are privilegii egale cu
Biserica din Vechea Rom imperial deci este plasat înainte de Alexandria i de Anliohia,

care erau mult mai vechi i pretindeau succesiune pelrin (cx. Roma). Astfel s-a formai

penlarhia: Roma, Cunslantinopol. Alexandria, Antiohia i Ierusalim.
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\b() - Discipolii Iui Chilii de Alexandria resping doctrina despre cele doua naturi, de la

Caleedun, înlocuind-o cu formula: „O singura natur a Iui Hristos întrupat". Aslfcl, se

separ de Consianlinopol disidenii „monofizii": copii, etiopienii* armenii, sirienii.

\% - Bole/ul lui Clovis 1 la Reims, regele francilor (481-51 1 fc pnmul rege barbar catolic.

- Moare Roman Imnouraful, care a compus Condacul Naterii.

127-565 - împratul lustinian: impune doctrina despre simfonia dintre slat i Biseric, imn i altar,

împrat i patriarh, dintre saeerdoiu (cele divine) i imperiu (cele seculare): recunoate

pentarhia cretin, dup care Biserica universal este condusa de cele cinci centre

bisericeti; dintre care cel dintâi este Constantinopol; Pentarhia este comparat cu cele

cinci simuri ale universului.

- In aceast perioad. Biserica din Constantinopol preia srbtorile cretine de la Ierusalim

i fixea/â propriul ei typican bisericesc de tip imperial, introducând procesiunile liturgice,

Trisaghionuh vemintele ele, Astfel, apare cultul imperial,

532 - lustinian construiete Catedrala Ag/ua Soplua {înelepciunea iui Dumnezeu).

540 - Dionisic Lxi^uuf scriitor scit din Dohrogea, introduce cronologia creiin, începând cu

anul naterii lui lisus, calculat inexact în raport cu data întemeierii Romei.

553 - Sinodul ecumenic din ConslantinopoK convocal de Împratul lustinian I contra unor

scrieri ale nestoricnilorneaceeptate de monoli/ili cu scopul de a-i reconcilia cu ortodocii.

Sinodul condamn învturile lui Origen (f254) i ale discipolilor acestuia: Hristos este

singurul Spirit creat Care nu s-a întrupai prin pcat, sufletele preexist trupurilor, toat

crea]ia va II salvat, în cele din urm, prin spiritualizarea ci.

^K9 - Conciliul din Tolcdo adaug IViwfue la Creiut ecumenic din 38 1 *

595 - Moare patriarhul loan Postitorul, care primise titlul de Ecumenu. litiu eonreslal de papa

Grlgoric cel Mare (590-b04>T autorul Uturluei Darurilor mat muiate Sfinite.

- Sec.VI, Dionisic ArcopagituL leolug mistic, senilor anonim, a lsat mai multe scrieri

apreciate de tnnnofi/ii; Numele divine, Teologia mistica. Teologia scrierilor areopa^ile

înclina spre munotelism i monoenergism: Hristos arc o voin i o aciune leandricâ,

divino-uman.

^28 - Era musulman. Mohamcd, la Medina.

635 - Misiunea Bisericii nestoriene. in China.

649 - Moare loan SinaituL stareul Mnstirii Sfc Kcaterina; serie: Scara înlrii divine.

Conciliul de la LaLeran: doctrina despre fecioria perpetu a Maicii Domnului.

(>62 - Moare Maxim Mrturisitorul care s-a opus monotelismului i teandrismuhn (su^uiut de

Papa Martin de Roma - t65l l Maxim susine c Hristos are o voin uman real care se

supune in mod liber voinei divine. Scrie: Ambigua, Rspunsuri cârre Talaste. Centurii

despre iubite. Centurii ascetice.

680-6H1 - Sinodul ecumenic de la Constantinopol, convocat de împratul Constantin al lVMea

contra ereziei monotelite. Iisus are drmâ voine. Sinodul ii condamn pe papa Honorius

care susinea c Hristos nu are o umanitate complet.

692 - Sinodul din Constantinopol (Trul/n), conviuat de împratul lustinian al 11-lea, ea s
complelc/e sinoadele anterioare, de unde numele de Synodus Qumisexrus. Sinodul adopt

102 canoane privind lucrarea disciplinar ci instituional: cstoria înainte de Hirotonie a
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726

740

800

viitorilor preoi, celibatul episeopilor, neamestecul clerului în afacerile politice, militai

economice, absena cretinilor de la Liturghie în trei Duminici consecutive (can, sfl

condamnarea avortului- W
- împratul Lcon al IIMea haurul inlerzice cultul icoanelor: începe iconoclasmul
Moare Andrei Criteanul episcop i imnograf. Scrie Canonul cef Mare (care se .sâsefl

inTriod).

74^ - Moare teologul loan din Damasc, care a scris o sintez a hristologiei patristice: Ovrffil
Ortothxâ, un traiat despre icoane. A alcmit canoanele utreniei de Payli i ale sluji

înmormântrii.

753 - Un sinod din Constaminopol, sub presiunea împrailor iconoclati, condamna venerri

icoanelor, argumentând câ Durane/cu csle nevzut în fiina Sa.

787 - Sinodul ecumenic de la Niceea, convocat de împrteasa Irina (780-802) contra ici
uoelalilor, Cultul icoanelor nu înseamn adorare sau închinare i nici idolatrie. Cretifl
nu se mehinu Ia icoane, ci slvesc persoana reprezentat în icoana, cate se împriseîe di
Sfinenia lui Dumnezeu.

792 - Carol cel Marc trimite pupei Adrian I Curile Caroiine {Lihri Caroliml în care acuM
Biserica Oriental de erori grave, deoarece a scos „i din Hui" (Fitiaque) din Crezut de I
Niccca i a acceptat venerarea icoanelor ca idolatrie.

- Carol ce Mare este încoronat de papa Lcon at IIMea ca împrat a) Sfanului ImperiJ
roman, opus Imperiului de Rsrii. împratul impune „metoda pentru calehi/ treal

ignoranilor
1

*, a neerelhiilor

808 - Papa Lcon al IIMea impune Crezul fr Filioqtte* împotriva lui Carol cel Mare,
Biserica Sf Petru din Roma.

815 -Teodor, egumenul Mnstirii Studios, din ConslantinopoL

843 - „Biruina Ortodoxiei", srbtoare ce aminleic victoria împrtesei Irina asupra ie<

noclatilor Se line în prima Duminic, din Postul Patilor.

843-1453 - Grandoarea i decadena Imperiului bizantin.

858-867 - Papa Nicolae I extinde jurisdicia pontifului roman asupra statelor papale din Luropa, p<

baza Decretaliifor false.

863 - Chirii u Melodie. Apostolii slavilor, dup principiul: Biblia i Liturghia în limb^
indigen.

869 - arul Borta al Bulgariei este botezai la ConslantinopoL

870 - Biserica bulgar, convertit de SL Clement i de Naum, depinde de ConslantinopoL In

867, patriarhul Folie îl condamnase pe papa Nicolae L din cauza amestecului latinilor in

Bulgaria.

879-880 - Sinodul de la Sfânta Sofia, în Coustanlinopol, convocat de împratul Basil I pentru reabi-

litarea patriarhului Fotie, condamnat la Conciliu! din Roma, din 869. Papa loan al VHHea
accept reabilitarea Iui Folie care se reconcilia/â cu Roma* Toate cele cinci scaune patriar-

hale au fost reprezentate. Sinodul interzice modificarea sau înlocuirea Crezului din 381

.

891 - Moare patriarhul Folie, mare teolog eu viziune ecumenic; accept diversitatea larg a
tradiiilor locale, aja cum exist diverse chipuri iconografice ale lui Jisus.
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Sec, IX - Se constituie Ttpieonul liturgic normativ pentru întreaga Biseric, având ca model

practica Mnstirii Sludion. Acum se alctuiete: Tnodul Postului i Triodul Patilor -

PenticQstur. împratul Vasile 1 codific legile civile in EpartagogQi Sistemul simfonici

este reafirmai.

- Simcon Mctafrastul alctuiete Vieile Sfinilor.

l/J5 - Patriarhul Nicolae Misticul intervine îii disputa (despre a lV-a cltorie) cu împralul

Leon al Vl-Iea.

&60 - Atanasic (f HMJfl) înteraeieaz Mareo Lavr din Muntele Athos.

988 - Prinul Vladimir al Kievului este botezat cu poporul su de misionari bizantini. în Nistru.

Kievul devine centrul cretinilor ru$i.

UK>9 - Distrugerea Bisericii Sfanul Mormânt din Ierusalim.

11)43-1058 - Patriarhul Mihail Cerularic.

ID54 - La 10 iulie, cardinalul Humbert. eful delegaiei papale (papa Leou I murise în aprilie).

depune in lîiscrica Sfânta Sofia actul de excomunicare contra palriarhului Mihail, sub

aeu/aia c a eliminai Filioque din Crez, c admite cstoria clerului i alte erori liturgice.

La rândul su, patriarhul îl excomunic pe Humbert i face o list de abuzuri latine.

- Reforma gregorian. Papa Grigorie al VlWca (1073-1085). Hildebrand extwde i con-

solideaz puterea papalitii.

- Patriarhul Nicolae al ItMea ( 1 0K4- 1111): papa s mrturiseasc credina ortodox i va ti

recunoscut „cel dintâi".

i 1)95-1291 - Cruciadele: recucerirea Sf. Mormânt i supunerea musulmanilor.

1 098 - Anselm de Camcrbury sene Cor Deus Jfomo?^ în care expune teoria Rscumprrii prin

satisfacie strict: moartea lui lisus pe cruce este un sacrificiu care satisface pe deplin i

exclusiv dreptatea i mrirea Iui Dumnezeu, ofensate grav priu pcatul omului, Enuna

argumentul ontologic i apr Filioque. Moare in 1 109.

1099 - Crucialii cucerese Ierusalimul, unde impun n ierarhie laim in locul celei ortodoxe. Im-

periul franc al Ierusalimului.

- Teofilacl al Bulgariei scrie Comentariiie hihiice.

- liutihie Zigabenul scrie Panoplia dogmatica, adunarea doctrinelor tradiionale.

1204 - Cruciada a IV-a. Latinii ocup Constantinopolul i numesc un pairiarh lulin. Thomas

Morosini. Cruciaii cuceriser Antiokiu. în 1096. i Ierusalimul, în 1099.

1209 - Francise de Assisi; 1219 - Sf Francisc înaintea sultanului.

1215 - Conciliul Lateran IV, convocat de papa Inochentic al II 1-lea contra catarilor. Conciliul

adopt doctrine latine particulare: Iranssubslanlicrca (cu privire la Euharistie), conlesiunea

auricular i comuniunea anual- obligatorii. Inchiziia (va organizat de papa Grigorie al

TX-Ica. în 1232), triumful papalitii.

1219 * Arhiepiscopul Sava (ti 235) al Serbiei.

1224-1480 - Rusia, sub dominaie mongol.

1 226 - Moare Francisc de Assisi, fondatorul ordinului franciscan, din care fee parte: Antonie de

Padovaltl23l). Bonaventura (ti 274). Duiw Soott (Î1308).

1244 - Ierusalimul cade pe mâna musulmanilor.
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1274
,

-Conciliul Lyon II convoca! de papa Grigoric al X-lea peniru a încheia unirea dintre

i latini, cu condiia ca papa s fie recunoscut ea autoritate suprem, iar Fitioque sI
admis ca opiune teologic. Delegaia greac trimis de impralul Mihail al III-lea (fi 2fl
accept conciliul. în 1 282. decretul de unire este respins de greci i de slavi. Moare ThuraJ
d'Aquino, dominican, creatorul teologici scolastice, autorul a dou „Surnmac": .S(/»iflJ
contra Genttles (1259-1264) i Summa theo/ogicu.

1 280 • Moare Albertus Magnus.

1281-1924 - Stalul otoman, recunoscui i de rrite Române m condiiile unor Capitutafiuni pani
culare.

1302 - Papa Bonifaeiu al VH-lea în enciclica Uitam Sunctam reafirma Jurisdicia mmersaii J
papilor si superioritatea puterii spirituale asupra celei seculare, potrivii teoriei celor Dofl
sbii.

1309-1377 - Captivitatea babilonic. Papii, la Avignon.
1326 - Varlaam din Calabria neag practica rugciunii i.sîhaste.

- Matei Vlalarcs, scrie în Tcsalonic Syntagma, o colecie de canoane i de comentarii.
1339 - Meister Eckart. dominican mistic german.
1341, 1437. 1451 - Sinoadele din Conslantinopol. care pun capâl controversei isihaste, începute ini

1337. Sinoadele accept ca ortodox -doctrina lui Grigoric Palama despre distincia dintre!
esena - supraesena. necunoscut i necuprins a lui Dumnezeu i aciunile, lucrrile saul
energiile divine necreate. irnprlibile ca lumin. Condamn doctrina despre graia ereatal
susinut de Varlaam Calahniul. dup care vederea esenei Iui Dumnezeu este posibil.

1359 - Mout Grigorie Palama. arhiepiscopul Tcsalonicului. Recomand metoda de lugounel
isihast (kesychia = tcere, linite) prin repetarea continu a numelui lui lisus. Susin!
vederea spiritual a luminii necreale a lui Dumncveu. pe care Moise a v/ut-o pe Muntclcl
Sinai, iar Apostolii, la Schimbarea Iu lat a lui lisu.s Hrislos. pe Muntele Tabor.

1369 - loan al V-Iea Paleologul (1341-1369) intr în comuniune cu Roma.
1392 - Moare Serghic de Radonej. întemeietorul Mnstirii Sfânta Treime de lâng Mosco\

(1340), mare îndrumtor spiritual al poporului rus.

14 1
.i - .lan Hus c condamnat de Conciliul din Constana.

1418 - Imitalio Christi atribuit lui Thomas de Kempis.
1420 - Moare Simcon al Tesa Ionicului, care a scris Comentarii liturgice.

- Euharistia se d cuplului în Taina Cununiei.

- Nicolae Cabasila: Viata in Hristas. Comentarii la Liturghie, atest Proscomidit
(Prothesis), ritual care premerge Liturghiei cutefiumenUor.

1430 - Moare Andrei Ruhliov, clugr, iconograf. A pictat Sfânta Treime sub forma celor lr«

îngeri care se arar lui Avraam.
1438-1439 - Conciliul Tcrrara-Floreua. Ia care particip împratul luan al VTIl-lea i patriarhul grec

losif. Acetia accept Iar dezbatere mai multe doctrine latine: puterea suprem a papa-
litii, FUivquc, purgatoriul. Grecii, annenii. iacobiii. maroniu, caldcenii semneaz unirea
cu Roma. Kpiscopul Marcu Eugcnikos din Efes n-a semnat declaraia de unire. Conciliile:
Laleran - 1215. 1.yon - 1274, Florena - 1439. ii condamn pe cei care nu accept Fitioque.
ca articol de credin.
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1452 - Unirea cu Roma «ele proclamat in Catedrala Stana Sofia, din ConstantinopoL

1453 - Mahomcd al 11-lea cucerete Conslantino polul. Patriarhul Genadios Seholarios anuleaz

conveniile de unire semnate de greci. Ia Florena. în faa autoritilor otomane. Patriarhia

de Constanttnopol îi repreziut ne toi ortodocii din imperiu, ca i pe cei din Ierusalim i

diu Antiohia. Aceasta a dus la „hclenizarea" Ortodoxiei. Moscova se consider „ a treia

Roma".

1455 - Prima Biblie, tiprita de Guttenhcrg.

1482 - Daniil Sihastrul de la Voronc, canumzat în 1992.

1503-1505 - Patriarhul ecumenic Nilbn al 11-lea conduce Mitropolia de la Târgovilc.

1504 - Moare tefan cel Marc i Sfânl, domnul Moldovei. Mormântul, la Putna, ctitorii sa.

Canoni/al, în 1W2.

1508 - Utnrghierul, tiprii de Macarie la Dcalu. Prima carte (in slavon), tiprit în ara

Româneasc.
- Michclangclo piciea/ Capela Sixtiu. in Roma.

1512-1521 - Voievodul Ncagoe Basarab al âni Româneti. Scrie învturile lui NeaRoe Basarab

ctrefiulsu TeoJosie {Filocalia omului politic).

1 517 - Martin Luther expune, la Wittcitberg. cele 95 de Teze contra indulgenelor.

1517 - Sfinirea Catedralei de la Curtea de Arge. în prezena patriarhului ecumenic Teolipt.

1 521 - Excomunicarea lui Luther. în 1534, Luther traduce Biblio in german.

1 529 - Biserica luteran ia fiin: Biserica Reformat Calvinist, în 1 536, iar Biserica Anglicana,

in 1539.

1 530 - Confesiunea de la Augsburg.

1 545-1 563 - Coneiliul din Trident formuleaz marile doctrine latine conira Reformei: Scriptura si Tra-

diie, Pcatul originar. Justificarea, Sacrificiul euharistie, lamele. Cultul sfinplor. Purga-

toriul, Indulgenele, Transsubslanlierca.

1 549 - Moare loan llonterus, umanist 885, reformatorul Bisericii Luterane, din Braov.

1555 - Pacea de la Augsburg: „Cuius regio, eius religio".

1562 - Catehismul de la Heidclberg.

1 563 - Cele $9 de Articole, care împreun cu Buok ufCommon Prayer. rezum anglicanismuL

1564 - Moare Martin Luther. Din Germania. Micarea Reformei se extinde in liuropa; prin Jcan

Calvin, la Geneva (1536 J. prin I.Hrich Zwingli, la Ziirich (1525), prin John Knox, în Scoia.

Regele Heniy al VlII-lca. prin Act nfPriniacy, 1 534, întemeiaz Biserica Anglican.

- Doctrine protestante: justificarea gratuita, din har numai prin credin: sotafide; simul

iustus elpeccator (doctrina luteran ); Biblia - autoritatea suveran sau singura autoritate,

interpretat de fiecare cretin; lisus creeaz Biserica Sa prin Cuvânt i prin faine: res-

pingerea succesiunii apostolice; Botezul i Cina, ca memorial, nu ca sacrificiu; preoia

tuturor credincioilor contra supremaiei papei i a ierarhiei bisericeti.

1570 - Psaltirea în limba româna, tiprit de Diaconul Coresi, la Braov.

1573-1581 - Corespondena dintre patriarhul ecumenic leremia al 11-lea i teologii luterani din

Tiibingen.

1559-1571 - Confesiunea de la Rochelle, pentru reformaii din Frana.

1622 - Papa Grîgoric ni XV-lca creeaz congregaia De Propaganda Fide.
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1630 - Bisericile baptiste se organizeaz.

I63H - Moare patriarhul Cyril Lukaris care scrisese, în 1629, Confesiune de crediaf

înlluenc calviniste, condamnat tu iai, in 1642.

1639 - liiserica Simii Trei Ierarhi din Iai,

1640-1821 - coala de la Trei Ierarhi sau Academia Vasilianfi.

1642 - Un sinod din Iai accept Mrturisirea de credina - Coa/essio Fid&t Orthadoxae, scriH
du mitropolitul Petru Movila al Kievului Petru Movil (t 1647) las loc influenei eatolfl

ui dogmatica i in catehismul orlodox din Rusia. Mrturisirea a fosl tradus in grecele <m
Meletic Sirigul, participunt ta Sinodul din Iai.

1643 - Milropolitul Varlaam al Molduvci tiprete Cununa* explicarea hvungheliilor

DiunuiieL iar in 1647. Rspuns la Catehismul calxinesc. Moare in 1657.

1653 Patriarhul Nikon iniia/ relbrma practicilor liturgice ruseti potrivii cu tradiia creccaifl

(cx.: semnul crucii cu trei degete, nu eu dou), Reforma a fost respins dcnarflfl

presupunea subminarea teoriei: Moscova este a treia Rom.
- Blaise Pascal* Leilres Provinciale*.

1666-1667 - Un sinod interorlodox ii condamn pe oponenii lui Nikon, numi|i vechii credincioi

vechii ritualicii (conduci de preotul Avacumt. dor si pe Nikon (1i6l8). Astfel, ia ua>K
schisma „Vechilor credincioi*' în Rusia. Sinodul respinge i Soborul de la Slnglav. d
1551, care declarase supremaia Bisericii ruse asupra altor Biserici, urmând politica arii

Vasilc al Ill-lea (1505-1533) i Ivan cel Groaznic (I533-I5S3). încoronai ca succesori

împrailor bi/anlini; Moscova este „a Ireia Rom*\
1672 - Un sinod în Ierusalim aproba Mrturisirea de âWtUttfâ a patriarhului Dositei ni U

salinului.

1673 - Mitropolitul Dosoftei al Moldovei (t 1693) scrie Psaltirea in versuri, tiprit de UnK
Cu Psaltirea lui Dosoflci începe poezia cult romaneasc

.

1682 - arul Petru cel Mare. Politica de occidentali/are prin Ibrl a culturii ruseti.

- Turcii suprim independena Bisericilor srb $i bulgara. Cretinii ortodoci negreoj

Imperiul otoman sunt pui sub conducerea grecilor fanarioi.

168S - Bihlia de Ia Bucureti.

1714 -Domnul Constantin Brncoveanu i copiii si suni martiri/ai de turci, la Conslantinopol

j

sub sultanul Ahmed al UMea. Canoni/al, în 1992.

1716 -Asasinarea mitropolitului Aniim Ivircanul din Bucureti. Aici, a tiprit literatur ortndnxd

pentru ortodocii din Balcani. Canoni/al, în anul 1992.

I7IM725 - Patriarhii rsriteni intr în dialog cu Anglicanii {Nan~Juris\ în vederea unirii.

1721 - Petru cel Mare impune dominaia i controlul statului asupra Bisericii Ruse sau ce2arol

papismuiui rus < 1721-191 7). Suprim patriarhatul din Moscova i îl înlocuiete eu ^Slniul
Sinod**, instrument politie care funcioneaz po tu 1918. sub controlul unui]

Oberprukuralor.

1723 - Schisma de la UtrcchL începutul Bisericii Vechi -Catolice.

1 768 - Moare, la Roma. Inochentie Mtcu-Klcin. episcop greco-catolic de la Alba lulia.

1774 - Tratatul de la Kuciuk Kainargi, intre Imperiile rus i otoman.

1782 - Filocalia greac se public la Veneia.



1 794 - Moare Paisie Vclieikovski, care traduce Filocali în slavonele, în 1 793. înmormântat, la

Mnstirea Neam.

. 804 • Revolta sârbilor contra turcilor.

1805 - Moare episcopul Macaric de Corint, predicator, misionar, adept ai primirii regulate i

frecvente a Euharistiei.

809 - Moare Nicodim Aghioritul (1749-1809). care, împreun cu Macaric de Corint (1731-

1805), compileaz Filocali. publicat la Veneia.

|8I2 - Moare mitropolitul Plnlon de Moscova.

I S21 - Revolta românilor i a grecilor contra dominaiei otomane, in Balcani.

- Lxecularca patriarhului grec Grigorie. de ctre turci, la Constantinnpol.

1 830-1 833 - Micarea anglican de la Oxford in favoarea teologiei patristice

1 833 - Moare Sf. Serafim de Sarov.

I S46 • Adventismul. Constituirea Alianei evanghelice.

I $48 - Rspunsul patriarhilor orientali (in numele PgrUarkteQ, trimis lui Pius al IX-lea: „La noi,

n-au putut niciodat nici patriarhii, nici sinoadele s introduc lucruri noi. pentru c ap-

rtorul religiei este însui corpul Bisericii, adic poporul însui, care vrea ca religia s-i fie

venic neschimbat".

1 854 - Papa Pius al IX-lea proclam* dogma despre imaculata zmislire a Fecioarei Mana, in bula

Ineffahilis Deus.

IXfif) - Alexei Homiakov < 1804-1860), conductorul micrii slavonie. Scrie: Biserica cea am
Biserica latin i protestantismul din punctul de vedere al Bisericii rsritene.

1 864 - Biserica Ortodox din Transilvania devine autonom, sub împratul Kranz Joscph.

- Syf/ahus errorum. adaus la enciclica papei Pius al IX-lea, Quanta Cura.

I S67 - Mitropolitul l- ilarei (Drozdov) de Moscova ( 1 782-1867). Ierarh i teolog renumit, autorul

unui Catehism.

- Conferina anglicana Lambeth 1.

1 868 - Moare episcopul Calinic de la Cernica. Canoni/aL în anul 1955.

1
869-1870 - Conciliul de la Vatican, convocat de papa Pius al IX-lea. formulea/ cele mai importante

dogme de credin ale Bisericii latine (în Pastor Aeternus, 1870): despre jurisdicia uni-

versal a episcopului de Roma, jurisdicie care se extinde asupra tuturor dioce/elor locale;

despre infailibilitatea personal a succesorului lui Petru, respectiv, episcopul Bisericii

romane, atunci când vorbete ax cathedra, adic exercit magislcriul de la sine însui, nu

din consensul Bisericii universale sau dependente de Sinodul ecumenic, care reprezint

ansamblul Bisericilor locale. Pentru ortodoci, aceste dogme nu tac parte din patrimoniul

canonic i doctrinar comun al Bisericii din primul mileniu, ci se refer la o forma

particular de exercitare a pnmaiului Bisericii din Roma printre episcopii din Occident.

1871 - Formarea Bisericii Yechi-Catolice, ca reacie a Sinodului din Utrecut la deciziile

Consiliului de la Vatican I.

1872 - Patriarhii ortodoci din Orient condamn organizarea Bisericilor locale independente pe

motive- naionale, acu/ând Biserica bulgar de filetism. Schisma va ii anulat în 1945.

1873 - Moare Andrei aguna (1809-1873), mitropolitul Sibiului, care tiprete Telegraful

Român, din 1853 i public Statutul Organic, în 1868.
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IK77 - Aliana Reformat Mondial.

1881 - Moare Fiodor Dosloicvski. A scris romanul Frait Karamazow
1 885 - Constituirea Bisericii Ortodoxe autocefale din România, prin unirea episcopiilor din ccld

trei mari Mitropolii: Valahia, Moldova i Transilvania, pan atunci, dependente de Pa-

triarhia de la Constanlînopol.

1888 - Lamherth QuadriiateraL mrturisire de credina anglicana în patru puncte: .V/â/|fl

Scriptur* Simbolurile de credinf aceeplate de toi. Sacramentele, Episcopatul istoric. I
1889 - Se organizeaz Uniunea de la UlrechL care respinge in Ja

i

I i bî I ilaica papal i dogme»
mariologiec catolice.

1895-1896 - Nicodcmus Mila. episcop de Dalmaia, public la Novi-Sad Pravila, comentarii fl
canoane, in dou volume.

1 898 - Primul patriarh ortodox arab in Antiohia, Siria.

1901 - Fosif Gheorghian (1829-1909), milrupoliUprimat al Bisericii Române, cu sediul

Bucureti.

1902 - Profesorul Ioan Mihâlceseu (1874-W4X), public Compendiu de teologie simbolica.

1905 - Aliana Raplisl Universal,

1907 - Condamnarea modernismului i enciclica Paseendi).

1910 - Conferina misionar mondial de la Udinburg; „Lvangheli/area lumii in acea

generaie" (John R. Mult). Începutul Micrii ecumenice moderne.

1917 - Revoluia bolevic din Octombrie, Sfârâitul erei constonlinienc in Rusia. Restabili

Patriarhiei de Moscova, Tihon (fl925), primul patriarh dup reforma lui Petru cel Mare.

- Restabilirea Patriarhiei din Georgia, cu sediul la rbilisi*

1919 - Statul unitar - Rumnia, *ub regele Kerdinund si guvernul Ion Brtianu.

* Kurl Barth public Camentariutla Romani.

1920 - Enciclica Patriarhiei de Constanlînopol in favoarea constituirii unei asociaii universalei

{Kouwnta} de Biserici, dup modelul Ligii Naiunilor, care s lucreze pentru refacerea^

unitii vzute a cretinilor separai.

1922 - Patriarhia Bisericii Ortodoxe din Serbia, cu scaunul la Belgrad.

- Moare Kusebiu Popovici (1838-1922). profesor de istorie la Cernui. A scris /star

bisericeasca universal (4 voL), în german.
- Patriarhia ecumenic adopt noul calendar, gregorian, i. dup ea, si celelalte Biserici

Ortodoxe autocefale* Numai Bisericile din Rusia. Serbia, Ierusalim, Sinai i Athos n-ai

schimbai vechiul calendar iulian, care csle în urm cu 1 3 zile fa de cel gregorian.

1924 - Dizolvarea Imperiului turc otoman.
- Autonomia Bisericii Ortodoxe din Finlanda.

- Autonomia Bisericii Ortodoxe din Polonia.

1925 - Biserica Orludox din România devine Patriarhie, recunoscut de întreaga comuniune

panortodox. Cel dintâi patriarh al Romanici cslc Miron Crislca (.1X68-1939). Artizan al

Unirii Naionale din 191 8.

1927 - Concordatul dintre guvernul roman i Vatican, Ia insistenta regelui Hcrdinand.

- Autonomia Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia.
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- Enciclica Mortalium animos respinge Micarea ecumenic i îi critic pe reprezentanii ei

numii panchrisliani. Enciclica propune întoarcerea la Roma a celor împietrii în ..erorile

lui Photius fi ale reformatorilor".

- Acord privind inlcrcomuniunca cuharistic dintre Vechi-Calolici i anglicani.

- loan Mihlccscu public, la Paris (în francez): Teologia simbolic din punctul de vedere

al Bisericii Ortodoxe.

935 - Nicolac lorga (1871-1940) public Byztmce apres Byzance i Ui place des Roumams

dans f'hislot'rc univcrselle.

- Nicbifor Crainic (1889,1972) introduce Cursul de mistica i ascetic la Facultatea de

Teologic din Bucureti. Public Nostalgia paradisului, edilea/ revista Gândirea. Membru

al Academiei Române. în 1940.

- Conferina teologic de la Bucureti, dintre Patriarhia Român i Biserica Anglican.

936 - Paul Couiurier (1881-1953) introduce Sptmâna de rugciune universal pentru unitate.

- Scriitorul Oala Galaction i teologul Vasile Radu traduc Biblia în limba român, publicat

de mitropolitul Nicodim Mtmteanu.

- Teologul Yvcs Congar, dominican, public: Chreuens desunis.

- Moare preotul losif Trila < 1888-1938). întemeietorul micrii misionare ortodoxe Oastea

Domnului, la Sibiu.

- Comunitatea de la Tai/e, Frana, condus de fratele Roger Schultz.

- Gcorge Clincscu public Istoria literaturii române de la origini pan in prezent.

- Printele Dumitru Stniloae public. Iu Sibiu, fa llristos sau restaurarea omului.

- Papa Pius al XH-lea emite enciclica Mysticii Corports.

- Apare Trilogia culturii de lucian Blaga, care cuprinde: Eonul dogmatic (1931), Cu-

noaterea luciferic (1933). Cenzura transcendent (1934).

- Mitropolitul Serghie \Locum teneru, din 1927) devine patriarh al Moscovei.

944 - Formarea Bisericii din India de Sud (prin unirea dintre anglicani, congrcgaioualiti,

prezbiterieni i mctodîsti),

- Moare Printele Serghci Bulgakov (n.1871). A elaborat doctrina despre Suphia a crei

imagine creat este Fecioara Mria.

- Pastorul Dietrich Bonhott'cr (n. 19061 este executai de na/iti.

- Federaia Mondial Luteran.

- Moare patriarhul Nicodim Munteunu. exeget i traductor al Bibliei - Biblia sinodal, din

1944.

- Moare mitropolitul luan Mihlccscu al Moldovei, tn.l 874) fost profesor de dogmatic i

decan al Facultii de Teologie din Bucureti i din Chiinu (1927-1936).

- întronarea patriarhului Justinian Marina (1948-1977).

- Constituirea Consiliului Ecumenic al Bisericilor (GEB) prin fuzionarea celor dou mi-

cri: Credit i constituie {Faith aml Order) i Viaf t aciune {Life and Work). La

Adunarea general de la Amsterdam particip 147 de Biserici, din 44 de ri. Hcumcnismul

este. astfel, asumat de Biserici. Cel dintâi secretar general este pastorul Willem Visser't

Hnoll (1948-1968).



- Moare Nicolai Berdiaev (n.lX74). A promovai existenialismul cretin i un erctinij

spiritual Iar definiii doctrinare.

1950 - Comitetul Centrai al CFB. care se ine ta Toronto, adopt o declaraie despre ,A
tralitalca ccleziologic" a CFB, într-un rapon intitulat: ..Biserica. Bisericile i ConsiUJ
ecumenic al Bisericilor**.

- Papa Pius al Xll-lea, in constituia aposlohcâ Munificentissiinus Del. promulg
cathedra dogma înlrii cu trupul la cer a Maicii Domnului.

1952 - Apare la Bucureti învtura de Credin Cretin Ortodox, din iniiativa patriarhul

.'usiim'an.

1954 - Hvanslon. A doua Adunare general a CEB, eu tema: Hrisfus. singura speran a lui

1955 - Canonizarea sfinilor români, printre care Sf. Calinie de la Ccrnica.

- Moare mitropolitul Nicolae Blan al Transilvaniei.

1 956 - Papa Pius al Xll-lea introduce cultul inimii Maicii Domnului.
1959 - Teologul grec loannes N. Karmiris public (la Atena, in 1952-1953 i la Ora/, in 196(

1 96X): Monumentele dogmatice si simbolice ale Bisericii Ortodoxe.

1961 - Patriarhul Athcnagoras I iniiaz scria de Conferine panortodoxe de la Rhodos. tu

derea pregtirii Sfanului i Marelui Sinod Ortodox. Patriarhul de Constantinopol a tei

lotdeauna recunoscut de primaii Bisericilor locale (150 roii. de ortodoci in lume!
primus inter parex.

- A treia Adunare general a CHB de la New-Delhi: Declaraia despre unitate, reformult

bazei trinitare a CFB, integrarea Consiliului Internaional al Misiunilor, admiterea,

membre depline, a mai multor Biserici Ortodoxe, inclusiv, Patriarhia Român.
1962-1965 - Conciliul Vatican n, convocat de papa loan al XXUI-Iea (ti 963): ..Aggionuimento"-i

catolicismului.

1963 - Conferina Comisiei Credin i Consliluie de la Montrealadopt un document impori
despre Scriptur. Tradiia si tradiii.

1964 - Patriarhul Athcnagoras I i papa Paul al Vl-lca se intlnese la Ierusalim (prima înl

vedere intre cei doi primai ai Occidentului i Orientului, dup 14391. în 1967. se inlâlnes

din nou, la Constantinopol i la Roma.
- Conciliul Vatican II adopta Decretul despre ecumenism {Untiatis Redintegratio).

preconizeaz principiul par cum pari. tratarea celorlalte Biserici pe picior de egalitate.

1965 - Ridicarea analemei reciproce dintre Roma i Constantinopol. care dura din 1054.
1 966 - Conferina mondial Biserica si Societatea, de la Geneva,
l%7 - Biserica Albaniei este abolit de stat.

1968 - A patra Adunare general a CFB de la Upsala, cu tema: Unitatea Bisericii st unitate

hunii.

- Conferina episcopal lalino-american de la Medellin (cea de la Pucbla. în 1979).

- Enciclica papal Hiintanae Vitae contra controlului naterilor prin metode artificiale.

- Asasinarea pastorului baptist Martin Luther King Jr. (premiul Nonei pentru pace, în

1964), lupttor pentru drepturile civile ale negrilor din Slutele Unite.

197U - Aliana Mondial a Bisericilor Reformate (WARCj.
1973 - Conferina mondial misionar de la Bangkuk cu tema: Miiiiiirea astzi.



- Teme reliefate: misiunea într-un context plurireligios. teologia eliberrii, moratoriul des-

pre misiunile occidentale.

- Acordurile de la Leuenherg între luterani i reformai.

75 - A eineca Adunare general a CKH, la Nairobi, eu tema: fam Hnstns libereaz si unete.

77 - Moare patriarhul Jusunian (n.1901), în timpul cruia s-a tacul prima canonizare de sfini

români. A scris Apostolatul social 1 1 2 voi.), 1048-1976,

- întronarea patriarhului Iustin Mmscsco (n.1910), fost profesor de Noul Testament. A

lradus5mi/jo//cadeHristuAndrulsos(CraHiva, 1955).

- Federaia mondial Luteranii (conferina de la Dar-es-Salaam - Tan/ania). îl accepta ca

status confessionis: rasismul este ere/te, apartheidul este pâeat.

78 - Alegerea episcopului Karol Woilyla de Cracovia ca papa al Bisericii romano-catolicc, cu

numele loan-Paul al ll-lea,

- Printele Dumitru Slâlinoae publica Teologia dogmatica oitodox (3 voi).

HO - Arhiepiscopul Oscar Romero din LI Salvador esle asasinat.

- Profesorul universitar Mircea Peurariu public Istoria Bisericii Române.

M - Ion Uria public Dicionarul de teologie ortodoxa. Ediia a fl-a în 19S4. Mârrurisirea de

credin a Bisericii Ortodoxe. 1642, tiad. Alex. Flian.

S3 - Karl Ralmer i Heinrich l-nes public Unitatea Bisericilor într-o posibditate actuala.

- A sisea Adunare general a CEB, la Vaneouver. cu tema: lisus HrhlQg - Viafa hunii.

1 - Printele profesor loan Cuman ( 1 91)2-1987) public Patrologit, O voi.).

- Papa loan-Paul al Il-lca vi/iteu/â CEB- la Geneva: .Angajamentul Bisericii Catolice iu

Micarea ecumenica este ireversibil"

i>85 - Emilio Castra <n.l927> este ales secretar general al ClsB, dup Philip PoUOT ( 1972-1984),

Din anul 1993, secretar general al CKB este Dr. Konrad Raiser.

- Profesorul Dan Ilic Ciobotea traduce Dngmatica (prima parte) de Printele Stniloae. sub

titlul: Le genie de I Orthodoxie, publicat la Paris.

986 - Moare patriarhul Iustin Moiseseu (1977-1986).

- întronarea patriarhului Teoctist Arpa (n.1915). A sens /V trepte/e slujirii cretine <n

voi.), 1980-1992.

- Mitropolitul Antonie Plmdeal al Ardealului public Biserica slujitoare.

- Moare Nikos Nîssiutis (n. 1 925), fost director al Institutului Ecumenic de la Bossey ( 1966-

1974) si moderator al Comisiei Credin i Constituie (1976-1983).

987 - Traduction ecwnenique de la Biblie (TOB), Paris, ediie integral, tfoul Testament.

publicat in 1972.

1988 - Biblia de la Bucureti ( I nXS) este retiprit in facsimil i în transcriere.

- Mileniul cretinismului în Rusia.

- Schisma de la hedne (F.lvcia), provocat de episcopul catolic I.eicvre.

1989 - Adunarea ecumenic european de la UascL organizat de Cnnienua Bisericilor

Europene (KFK). _

- Sfâritul „rzboiului rece". Beoul ideologiei i al politicii comumslc. destrmarea im-

perjului sovietic.

- Revoluia împotriva Uranici comuniste 'n România.
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1992

1993

Printele D. Stâniloae traduce Imncle iubirii divine, de Sf. Sinieon Noul Teolog.
i aptea Adunare generala a CEB, la Canberra, cu lema: Vino. Duhuh Sfânt - îmioiet

t creaia.

- Papa loan-Paul aJ Il-lca editeaz Catehismul Bisericii Catolice, in care justific pedeaps
eu moartea în cazuri limit, de aprare legitim!'.

- întâlnirea de la Constantinopol, la invitaia patriarhului Bortolomeu, a primaildfl
Bisericilor Ortodoxe prezente.

- Moare Printele Dumitru Stniloae (n.1903), înmormântat la Mnstirea Ccrnica.

tradus Fitocalia (in 12 volume) eu comentarii i Glajire de SI'. Chirii al Alexandriei,

comentarii.

- Apare Liturgica general de preot profesor line Branite (1913-1984).

- Liturgica speciala a fost publicata în 1980.

- A 70-îi aniversare a Patriarhiei Române, recunoscuta în 1925.

- Mircea Pcurari» public Dicionarul teologilor romm.
- Ion Bria public Liturghia dup Liturghie, la Bucureti i Curs de teologie dogmatic
ecumenic, la Sibiu.

- A doua Adunare ecumenic european de la Graz (iunie, 1997), cu tema: Reconcilieream

- A opta Adunare general jubiliar a CLU (1948-1998). la Harare, cu tema; întoarcei-vk
la Dumnezeu. Rucunin-vâ in speran.

1995

1996

1997

1997

1998
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Tratatul de Teologie Dogmatic i
Ecumenic, elaborat de Pr. Prof. Ion Bria,

corespunde i rspunde în mod explicit acestor
imperative, pe care teologia român de azi nu le

poate uita sau ignora. Fundamentul teologic al

doctrinelor cretine, de la antropologie la

eshatologie, constituind Mrturisirea de
credin a Bisericii Ortodoxe, este construit din
sursele biblice ale Revelaiei divine, din exe-
geza dogmatic patristic, din reflecia
teologilor moderni, inclusiv a celor români,
care au excelat în perioada contemporana, prin

temele i poziiile lor. în acest volum de teologie
sistematic, în care cititorul gsete o bi-

bliografie abundent, de calitate excepional,
autorul face o pledoarie pentru o reform a
metodologiei dogmatice: apologia credinei
apostolice i sinodale, argumentarea con-
tinuitii Tradiiei, receptarea eclezial, ha-

rismatic a acesteia, precum i transmiterea ei

istoric, contextual i concretizarea ei cul-

tural i social. Teologia Dogmatic trebuies
ajute pe cretinis afle, in labirintul societii i
civilizaiei moderne, istoria mântuirii personale
i colective pe urmele lui lisus Hristos.

P.S.Dr. Irineu Sltineanul
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